


Багатьом Черноморка відома як 
мережа рибних ресторанів. Але 
далеко не всі знають, що рибу в морі 
ми ловимо самі!

Щодня до власного причалу в 
Одеській області рибалки 
Черноморки привозять у човнах 
свіжий вилов: барабулька, ставрида, 
камбала, атерина, кефаль, скат — 
ніколи заздалегідь не знаєш, що 
потрапить у тенета. Одразу ж після 
 

ЧЕРНОМОРКА. ВИЛОВ РИБИ

А для справжніх мандрівників ми підготували 
цікаві екскурсії та майстер-класи



За попереднім записом зустрічаємося на нашому причалі.

Ми надаємо все, що необхідно, для  незабутньої ловлі камбали  на березі моря: 
рибальські снасті, наживку та заброди. Для кожного учасника готуємо трав'яний 
чай та смачні бутерброди. Рибу, яку зловили, можна забрати із собою у сирому 
вигляді, або приготувати у нас у Черноморці. В залежності від погодніх умов.

Передбачити, яким саме вийде вилов, неможливо, а задоволення від риболовлі 
та неймовірних краєвидів гарантуємо.

Дізнаємося багато цікавинок про чорноморську рибу, тонкощі її вилову, за 
бажанням навчимося правильно та швидко її чистити. Опануємо рибальські 
рецепти — та посмажимо рибу на березі моря. 

Вартість — 400 грн із людини
Для дітей до 15 років знижка 20%

риболовля “камбала на вудочку з берега”



Після бронювання зручного для вас часу, зустрічаємось для проведення 
дегустації та майстер-класу.

Спочатку трохи теорії: що таке мідії, устриці, рапани. Як їх правильно обирати на 
ринку або збирати в морі.

Практичний майстер-клас.

Вчимося відкривати устриці. Просто на березі моря 
разом із кухарем смажимо молюсків. 

Із розрахунку на 1 людину:

- мідії в домашній сметані 500 г

- асорті устриць:

Фін де Клер #3 - 1 шт
Чорноморка  #3 - 1 шт
Святий Патрик #2 - 1 шт

- смажений хліб
- келих просеко
- пляшка води
- вафельний торт

Вартість — 550 грн із людини
Для дітей до 15 років знижка 20%

ДЕГУСТАЦІЯ МОЛЮСКІВ ЧОРНОГО МОРЯ



риболовля “бичок з човна на вудочку”

У зручний для наших гостей час вирушаємо у море на човні для проведення 
незабутньої екскурсії.

Ми надаємо все, що необхідно для  неперевершеної риболовлі з човна, щоб 
наші гості могли насолодитися морськими краєвидами та спіймати смачного 
чорноморського бичка: рибальські снасті, наживку та заброди, рятувальні 
жилети. Для кожного учасника готуємо трав'яний чай та смачні бутерброди. 
Рибу, яку зловили, можна забрати із собою у сирому вигляді, або приготувати у 
нас у Черноморці.

В залежності від погодних умов.

Під час екскурсії дізнаємося багато цікавинок про чорноморську рибу, тонкощі 
її вилову, за бажанням навчимося правильно та швидко її чистити. Опануємо 
рибальські рецепти — та посмажимо рибу на березі моря.

 

Вартість — 500 грн із людини

Для дітей

до 15 років знижка 20%



купелі на березі моря

купіль “ЛАВАНДОВЕ МОЛОКО”

Ароматна купіль із сумішшю лаванди,
натуральною лавандовою олією та молоком.
Гостей пригощаємо трав'яним чаєм із медом
та варенням.
Купелі знаходяться на березі моря.
Два чани місткістю до 4 осіб та
один чан місткістю до 6 осіб.
Надаємо рушники, халати, тапочки та шапочки. 
Є можливість купити одноразовий купальник.

ВАРТІСТЬ - 1200 ГРН/ГОД 

купіль “НА ТРАВАХ”
Купіль зі збором ароматних трав:

липа, звіробій, хміль, ромашк
 та букет базиліка. 

Гостей пригощаємо трав'яним чаєм
із медом та варенням.

Купелі знаходяться на березі моря.
Два чани місткістю до 4 осіб та
одини чан місткістю до 6 осіб.

Надаємо рушники, халати, тапочкита шапочки.

Є можливість купити одноразові купальники.

ВАРТІСТЬ - 1000 ГРН/ГОД



ПРОГУЛЯНКИ НА БАГгІ ТА КВАДРОЦИКЛАХ

Для любителів драйву та активного відпочинку, ми підготували прогулянки 
пустинними пляжами на баггі та квадроциклах. Під час поїздки Вам випаде нагода 
помилуватися чудовими морськими краєвидами. Перед поїздкою проводиться 
інструктаж про основи управління цією технікою, а також правила руху.

БАГГІ (МОТОВСЮДИХІД)

РОЗМІЩУЄ ДО 4 ОСІБ

ВАРТІСТЬ - 2000 ГРН/ГОД

КВАДРОЦИКЛ

РОЗМІЩУЄ ДО 2 ОСІБ

ВАРТІСТЬ - 1000 ГРН/ГОД



глемпінг

Утеплений глемпінг

вміщує до  4 осіб

ВАРТІСТЬ - 1500 ГРН/доба

комфортабельний трейлер

вміщує до  6 осіб

ВАРТІСТЬ - 2600 ГРН/доба

Відпочити у мальовничому лавандовому полі, на узбережжі Чорного моря,
насолодитися розвагами та активностями в Кози та Матроси, взяти участь
у риболовлі або майстер-класах у Черноморка. Вилов риби.
А де ж розташуватись?
Звичайно ж, у нашому
комфортному глемпінгу у лавандовому полі
або біля моря.

Обирай сімейний або для компанії! 



Поряд із Черноморкою.Вилов риби розташувався унікальний ресторанний 
комплекс, де ми вперше в Україні проводимо сеанси із козотерапії! На фермі 
проживає понад 80 кізочок різних порід! Отримуй безліч позитиву від 
спілкування з Особливими Козами, спробуй Особливе молоко, видоєне 
власноруч. Та це ще не все!
Незабутній відпочинок, яскраві емоції,
цікаві майстер-класи та фотозони, все це
та багато іншого у Кози та Матроси!

майстер-клас

“подої козу”

Наші доярочки навчать і покажуть,
як правильно доїти кіз, нададуть
можливість зробити це самому.

Кожен учасник отримує півлітри
козиного молока та головку козиної

бринзи.

ВАРТІСТЬ - 150 ГРН ІЗ ЛЮДИНИ

козотерапія

Надаємо інстапакет для годування кіз
та пляшечку з молоком, для годування
маленьких козенят. Екскурсовод
проводить екскурсію територією
Козотерапії, теплиць, глемпінгу.

ВАРТІСТЬ - 100 ГРН ІЗ ЛЮДИНИ 

КОЗИ ТА МАТРОСИ



ресторан та теплиці

На території  Кози та Матроси знаходиться атмосферний ресторан, в якому
всі страви ми готуємо з продуктів вирощених та зібраних у власних теплицях,
а також із продуктів з козиної ферми та сусідніх господарств.
    

Особливі продукти з молока

Особливих Кіз, трави, мед,

сезонні овочі з наших теплиць,

фрукти та соки з них можна

придбати з собою.



від черноморки

Тут ти знайдеш улюбленi страви рибалок 
з оселедця, смачнющий форшмак

та рiзноманiтну рибку до пива. 

Монопродуктовий формат, що спецiалiзується на 
рибi власного вилову. А також тут ти знайдеш 

великий асортимент устриць та морепродуктiв. 

Наш новий проект, який доставляє свiжу рибу, 
смажену рибу та ще багато страв з морепродуктiв 

на мiнiкуперах прямо до вас додому чи в офiс. 
А ще розповiдаємо багато цiкавого у прямих ефiрах 

риба-live. Заходь на chernomorka.online


