АР Крим
Автор: Administrator
29.09.2010 14:05 - Обновлено 27.08.2012 15:52

Недоступен ни однин перевод.
Утворена в 1954 р. Центр області – Красногвардійський район, с. Новопокровка.

Природні рекреаційно-туристичні ресурси. Рельєф північної частини Кримського
півострова рівниний (Степовий Крим) із висотами від 50 до 200 м, південна частина
зайнята Кримськими горами (Гірський Крим, висоти 300–1500 м. Найвища вершина –
г. Роман-Кош (1545 м)). Представлена пустельними степами в комплексі із солончаками
(на півночі), справжніми та лучними степами (в центральній частині), кримськими
гірськими лісами (у горах). Тривалість періоду з температурою понад +10
0

С – 180–190 днів. Комфортний клімат.

Види рекреації та туризму. Курортно-лікувальний, культурно-розважальний, діловий
(конгресний, науковий), пізнавальний, релігійний, спортивний (у т.ч. мисливський,
велотуризм) туризм; пішохідний, водний, спелеологічний, повітроплавальний, гірський
туризм.

Тури. тур «Шляхами видатних вчених і винахідників» (М.І.Пирогов, С.П.Боткін,
О.Є.Ферсман, Х.Х.Стевен, М.А.Арендт, А.С.Фіркович, І.В.Курчатов, К.І.Щолкін)
(фрагмент), тур «Славетні мандрівники та першопрохідці» (П.С.Паллас, А.С.Фіркович,
І.Д.Папанін) (фрагмент), тур «Сакральна підкова Криму», тур «Релігійні святині Європи»
(Євпаторія – мечеть Джума-Джамі, Севастополь – Херсонеський історико-археологічний
заповідник і Володимирський собор на його території) (фрагмент), тур «Шляхами лідерів
Духу і Волі» (В.Н.Дубінін, В.М.Коробков) (фрагмент), тур «Шляхами великих емігрантів»
(Ф.І.Шаляпін, О.М.Вертинський) (фрагмент), тур «Найвизначніші фортеці» (Судак,
Феодосія, Балаклава) (фрагмент), тур «Унікальні каньйони» (фрагмент), розвиток
екологічного туризму, дегустаційні тури (фрагмент), науковий геологічний туризм
(фрагмент), розвиток британсько-кримської (с.Віліно – британський меморіал, Алупка –
перебування У.Черчилля та ін.), американсько-кримської (Ялта – перебування
Ф.Д.Рузвельта) ліній у туризмі.

Рекреаційно-туристичний цикл. Сезонний (літній)

Об’єкти туризму
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Кримський заповідник (площа 34 тис. га, Алуштинський, Бахчісарайський, Ялтинський
р-ни).

м. Севастополь: Херсонеса Таврійського міста руїни, V ст. до н.е. – середина ХV ст.
Охоронний № 308. Бутове каміння, цегла, цегла-плінфа, мармур. У 988 р., за літописом,
київський князь Володимир Святославич прийняв тут християнство. У 1299 р. був
знищений татарами. Із 1829 р. – музей, із 1925 р. – «Музей Херсонеса Таврійського», з
1965 р. – Херсонеський історико-археологічний музей, з 1978 р. – Херсонеський
державний історико-археологічний заповідник.

м. Євпаторія: Джума-Джамі мечеть, 1552–1564 рр. Охоронний № 260. Побудована
турецьким зодчим, греком за походженням, Ходжа Сінаном у турецькому класичному
стилі. Каміння-черепашник, вапняк, природне каміння, дерево. Реставраційні роботи з
1976 р. (архітектор Є.І.Лопушинська). Висока автентичність. Визначна гомогенна
пам’ятка архітектури, найбільша і найвідоміша мечеть України.

м. Феодосія: Генуезький міст, ХІV ст. Охоронний № 270. Вапняк. Єдиний міст на
території України, розміщений на одній із магістральних вулиць міста, що функціонує з
ХІV ст.

м. Алупка: Воронцовський палац, 1830–1846 рр. Охоронний № 1215. Пізня англійська
готика в поєднанні з мавританськими мотивами. Архітектор Е.Блер. Місцевий
сіро-зелений діабаз, мармур, цегла. Парк (близько 200 видів рослин). Найвизначніша та
найпривабливіша пам’ятка Криму. Висока автентичність, гомогенність (перебування
британського прем’єр-міністра У.Черчилля, 1945 р.).

Інтернет ресурси

Офіційний Інтернет-сайт Криму “Крим туристичний” – www.tourism.crimea.ua
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Туристичний сервер Криму – www.tour.crimea.com .

Портал “Санаторно-курортне лікування” – www.crimea-skl.info/
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