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Арабатська Стрілка – це унікаль-
на піщана коса на півдні України.  
Вузька смужка суші – максимальна 
ширина якої 12,5 км, а мінімальна – 250 
м – простягнулась стрілою на 112 кіло-
метрів, розділивши собою Азовське 
море та озеро Сиваш.

Арабатська Стрілка має давню і 
цікаву історію. Протягом тисячоліть 
її населяли арії, кіммерійці, сармати, 
скіфи, греки, інші народності. Про пе-
ребування деяких з них свідчать архе-
ологічні пам’ятки – кургани та стійби-
ща.

З давніх давен Арабатка притя-
гувала до себе багатством рибних 
запасів та великими покладами солі. 
Через її степи проходив відомий Чу-
мацький Шлях. Її унікальні краєвиди 
надихають поетів, художників, фото-
графів. А грязі та води Сиваша слав-
ляться своїми цілющими властиво-
стями.

На початку ХХ сторіччя почалась 

епоха розбудови Арабатської Стрілки 
як морської здравниці для сімейного 
відпочинку.

Особливої привабливості на-
дає їй унікальне поєднання піщаних 
пляжів та степового різнотрав’я, мор-
ської води та гарячих джерел, ліку-
вальних грязей та екологічно чистого 
середовища.

Ласкаві теплі води Азовського 
моря, цілющі властивості Сиваша та 
термальних джерел створюють іде-
альні умови для повноцінного відпо-
чинку та оздоровлення.

На території Арабатської Стрілки 
в межах Херсонської області розта-
шовані села Генічеська Гірка, Прио-
зерне, Щасливцеве та Стрілкове.

Тут завжди гостинно раді відпочи-
ваючим та туристам!

Отже, знайомимося ближче!

Арабатська Стрілка
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Курортно - лікувальні ресурси

Азовське море 
Азовське море - наймілкіше у 

світі. Середня глибина його - 8 м,  
максимальна -14 м. Саме тому влітку 
море прогрівається до 25 – 30 °С. Ку-
пальний сезон тут триває з середини 
травня по першу половину вересня.

Діти та батьки люблять тепле 
Азовське море за безпечне пологе 
піщане дно та чистоту.

112 кілометрів морського пляжу
Арабатська Стрілка є найм’якшим і 

найдовшим піщаним пляжем Європи!
Морські пляжі простягаються майже 
на 112 км і складаються з м’якого піску 
та дрібного черепашнику. Тут добре 
приймати сонячні та пісочні ванни, 
відпочивати чи робити фізичну за-
рядку.

Лікувальні грязі, солі та ропа 
Грязі, солі та ропа Сиваша ціну-

ються через насиченість калієм, 
магнієм, бромом, йодом.

Їх використовують в лікуванні 
та профілактиці гіпертонії, сердеч-
но-судинних захворювань, хронічних 
бронхітах, шкіряних, опорно-рухо-
вих, гінекологічних, багатьох інших 
захворюваннях та в косметології.

Лікувальний ефект досягається 
при використанні спеціальної оздо-
ровчої методики.

Термальні джерела
Арабатська Стрілка має термальні 

джерела, які через свою мінераліза-
цію, хімічний склад і наявність біоло-
гічно-активних речовин, таких як йод, 
бром, кремнієва кислота, інші, мають 
бальнеологічну цінність. За унікаль-
ністю їх прирівнюють Угорським ку-

пальням «Сечені», Блакитній лагуні в 
Ісландії, купальням у Баден-Бадені.

Зі свердловин глибиною більше 
1,5 км отримується вода з температу-
рою на виливі 55 – 65 °С.

Купання у термальних джерелах 
показані для лікування та профілак-
тики захворювань опорно-рухового 
апарату, сечостатевих органів, сер-
цево-судинної системи, хвороби ен-

докринної системи і обміну речовин, 
периферичної та вегетативної нерво-
вих систем, гінекологічних, шкірних, 
інших захворювань.

Сьогодні на Арабатській Стрілці 
діють три термальних джерела. 
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Озеро Генічеське або «Рожеве»
Озеро Генічеське славиться тим, 

що у 1840 році на ньому був відкри-
тий один із найбільших на Арабатсь-
кій Стрілці соляних промислів. Сіль 
видобували настільки якісну, що відо-
мий хімік Дмитро Менделєєв сказав: 
«Солити їжу сиваською сіллю, все 
одно, що солити золотом».

Сьогодні в солепромислі озеро не 
використовується, але популярне се-
ред мешканців та туристів через свої 
бальнеологічні властивості. Адже сіль 
та ропа збагачені магнієм, йодом, бро-
мом, калієм та іншими органічними та 
біологічно активними речовинами, 
корисними для здоров’я.

Окрім цього – це неймовірні 
краєвиди! Солі тут так багато, що вона 
здається грудами снігу! Влітку через 
велику місткість мікроводоростей 
Dunaliella salina, які є джерелом нату-
рального бета-каротину, озеро набу-
ває фантастичного рожевого кольору! 
Це одне з 4-х місць у світі, де можна 

здобувати натуральний бета-каротин. 
Розташування: с.Приозерне.

Зяблівське озеро
Одне з красивіших природніх 

пам’яток Арабатської Стрілки. Його 
береги влітку вкриті сіллю, наче сні-
гом. Сіль з’являється тут природним 
шляхом у зв’язку з випарюванням на 
сонці. Солоність озера до 50-200%.

Навколо озера приємно прогу-
лятися, пройти босоніж по пластам 
солі, подихати чистим йодованим 
повітрям. Нікуди не поспішати, мріяти 
і насолоджуватися життям.

Розташування: с.Щасливцеве.

Здравниця  працює з 1980 року. Із глибини 1594 м отримуються міне-
ральні лікувальні води, які за фізико-хімічним складом характеризуються як 
високотермальні, йодо-бромні, борні, хлоридні, натрієві, нейтрально-слаб-
колужні. 

Лікування проводиться водою 40 – 42 °С після медичної консультації та 
під наглядом медиків. Пацієнтів тут приймають з травня по жовтень.
Знаходиться водолікарня у с.Генічеська Гірка.

Водолікарня «Гаряче джерело»

Термальне джерело у с.Щасливцеве
Знаходиться на території Між-

народного реабілітаційно-рекреа-
ційного центру, що наразі будується. 
Температура води - 50 °С.  Це бор-
ні, йодо-бромні, хлоридні, натрієві, 
слабколужні термальні води.

Можливість купатися у джерелі є 
цілий рік. Купання відбуваються без 
медичного супроводу. 

Температура води в цьому джерелі 
майже 60 °С. Глибина свердловини, з 
якої поступає вода, - 1670 м. 

Медичного супроводу не має. 
Працює цілий рік.

Термальне джерело у с.Стрілкове

Природа. Неймовірні краєвиди
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засухостійкі та солевитривалі трави 
та напівчагарнички (полин кримський, 
віниччя сланке). У ХХ сторіччі його 
землі використовувались радгоспом 
ім. Папаніна, сьогодні ж він майже без-
людний. Єдині його мешканці – кома-
хи, тварини та багаточисельні птахи. 
Останні гніздяться чи зупиняються на 
острові під час весняно-осінніх мі-
грацій. 

Туристові острів подарує спокій, 
тишу та неймовірні враження від «ди-
кої» природи.

Солені озера 
Солені озера у с. Щасливцеве – 

одне з улюблених місць відпочинку 
влітку.

Навпроти Міжнародної клініки 
відновлюваного лікування відкриті 
два штучних солених озера, які за-
повнює ропа з Сивашу. Через велику 
концентрацію солі тіло здатне саме 
триматися на поверхні води. Через це 
ці озера порівнюють з ізраїльським 
Мертвим морем. Купання в них не 
тільки оздоровить, а й запам’ятається 
надовго.

Поряд із соленим озером ви та-
кож зможете купити або набрати си-
ваські грязі, прийняти каскадний душ, 
масаж, пройти апітерапію чи ліку-
вальний сон на вуликах з бджолами.

Розташування: с.Щасливцеве.

Сиваш
Сиваш - це велика мілководна 

затока Азовського моря з багатьма 
дивовижними мисами та островами. 
Його протяжність із півночі на пів-
день 117 км, а з заходу на схід – 160 км. 
Він відомий своїми цілющими грязя-
ми та ропою. Це дуже солоне озеро, 
концентрація солі в якому подекуди 
досягає 150-200 г/л! У світі існують 
лише 3 його аналоги: це затока Ка-
ра-Богаз-Гол в Туркменії, Велике Со-
лоне озеро у США та Мертве море в 
Ізраїлі.

Узбережжя Сиваша населяють 
понад 30 видів ссавців. Та найбільш 
чисельні його мешканці – птахи, яких 
зареєстровано 255 видів. Загальна ж 
кількість птахів, що гніздяться – близь-
ко 30 тисяч пар. А тих, що скупчують-
ся тут взимку під час міграцій, – майже 
1 млн особин!

Крім цього, на Сиваші зустрі-
чаються 20 видів птахів з Червоної 
Книги України та 8 – з Європейсько-
го червоного списку. Наприклад, ка-
зарка червоновола, орлан-білохвіст, 

дрохва, журавель степовий, тощо.
На Сиваші налічується 250 видів 

рослин. Серед червонокнижних зу-
стрічаються такі рідкісні, як тюльпан 
Шренка, ковила Лессінга та українсь-
ка, кермек чурюцький, цибуля скіфсь-
ка, інші.

Тут мешкають 4 види амфібій та 6 
видів рептилій, близько 30-45 видів 
риб. А також багато цікавих і рідкіс-
них комах – аврора біла, сатурнія ве-
лика, сколія-гігант та ін.

Сиваш підкоряє величною красою 
абразійних берегів та засух з яскра-
вими килимами солянок. Пляжі з бі-
лим ніжнесеньким піском, сиві хвилі, 
запашний полин, тиша і спів птахів у 
травах…

Це варто побачити і відчути.

Острів Папанін
Острів Папанін (стара назва - «Ко-

янли»), один з найбільших островів 
Сиваша, площею більше 1200 га. На-
званий він на честь Івана Папаніна, 
відомого дослідника Арктики.

На острові ростуть переважно 
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«Сафарі-парк»
Бажаєте почухати за вушком ма-

леньких левенят? Або потішитися з 
кумедних мавпочок?

Все це можливо в контактному 
зоопарку «Сафарі-парк» на території 
якого зібрано майже 100 видів тва-
рин та птахів. Їх можна не лише добре 
розгледіти, але й погодувати, з деяки-
ми навіть погратися.

Розташування: с. Щасливцеве.

Парк відпочинку та розваг
Парк у с.Щасливцеве став улю-

бленим місцем відпочинку мешканців 
та гостей Арабатської Стрілки з ма-
ленькими дітьми. У парку розташо-
вані дитячі гойдалки, ігровий майдан-
чик. Головною прикрасою є великий 
дерев’яний корабель, на якому можна 
відчути себе справжнім мореплавцем.

Прямо під відкритим небом 
розташована велика літня сцена у ви-
гляді мушлі і лавочки  на 600 глядачів.

Традиційно у парку проводяться 
сільські свята. 

Розташування:с.Щасливцеве,
вул.Миру, 27.

Дельфінарій «Оскар»
Коли вам захочеться чогось яс-

кравого і вражаючого, то відвідайте 
дельфінарій «Оскар». Добродушні 
дельфіни та морські котики подару-
ють вам гарний настрій і добру згадку 
про морський відпочинок. 

Ви можете не лише подивитися 
шоу, а й поплавати з цими найдобрі-
шими морськими тваринами.

Розташування: с.Генічеська Гірка.

Аквапарк «Акваленд»
Після спокійного відпочинку на 

пляжі можна весело провести час у 
сучасному комплексі водних розваг – 
аквапарку «Oasis». Для вас 13 водних 
гірок заввишки від 15 метрів. Довжина 
декотрих сягає 180 метрів, тож дух за-
хватить, це точно! 

Втомились кататися? Відпочинь-
те, адже на території є два морських 
басейни. Зголодніли? Можете замо-
вити  їжу та напої в кафе.

Ваші маленькі діти активно про-

ведуть час на дитячих, безпечних для 
їх віку, атракціонах. 

Розташування: с.Генічеська Гірка

Розваги
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  Катання на квадроциклах
Оглянути неповторні краєвиди 

Арабатського степу ви зможете на су-
часних квадроциклах. Цікаві маршрути, 
що пролягають повз чисельні затоки та 
коси Сиваша, подарують вам захват та 
чудовий драйв. А досвідчені інструкто-
ри зроблять ваше катання безпечним. 
       Катання на квадроциклах гідно 
оцінять любителі природи та екстре-
мального відпочинку. 

Водні атракціони
Уздовж узбережжя Арабатської 

Cтрілки, на базах відпочинку на Вас че-
кають водні атракціони: банани, 
шайби, водні мотоцикли, катамарани, та 
багато іншого.

Побачити дивовижну панораму 
Арабатської Стрілки з пташиної висоти 
ви зможете, пролетівши над морем на 
парашуті. 

Водні атракціони подарують вам 
адреналін, гарний настрій та приємні 
спогади.

Вітрильний спорт
Бажаєте підкорити хви-

лю? Запросто! Арабатська 
Стрілка – ідеальна для водних 
видів спорту. Кайтсерфінгісти 
та віндсерфінгісти з різних ку-
точків країни вже облюбували 
для катання зручні акваторії 
Азовського моря та Сиваша. 

Якщо ви новачок, вам зда-
дуть напрокат спецодяг, об-
ладнання та навчать триматися 
на хвилі. Адреналін, гарну фі-
зичну форму та спілкування з 
цікавими людьми, ось що вам 
подарують водні види спорту. 
Приєднуйтесь! 

Клуб віндсерфінгу та кайту 
«Екстримарин клуб»:
с.Щасливцеве, б/в «Чайка-2». 

Кайт-школа «FullPower»:
с. Генічеська Гірка, б/в «Арабат-
ка-клаб».

Кайт-школа «Windrider»:
с. Генічеська Гірка.(за другим 
мостом).

Активний відпочинок
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Чемпіонати з віндсерфінгу та
кайтсерфінгу

Мілководний Сиваш та Азовсь-
ке море гідно оцінили любителі 
вітрильних видів спорту.

Кожного літа з різних куточків 
країни на Арабатку з’їжджаються під-
корювачі хвиль, щоб позмагатися у 
чемпіонатах з віндсерфінгу та кайт-
серфінгу. 

Полювання
Арабатський степ та сивась-

кі заливи славляться мисливсь-
кими угіддями. Зайці, лисиці, фа-
зани, куріпки, дикі качки, тощо… 
Вам тільки потрібно знати, коли 
відкриваються відповідні мис-
ливські сезони. 

Житло можна зняти у пан-
сіонатах або у приватних котед-
жах, що працюють цілий рік.

Подієвий туризм

Мисливські сезони на Арабатській Стрілці:
На качку: третя декада серпня – 31 грудня.

На фазана: з 1 жовтня до 31 грудня.
На куріпку: з 10 жовтня по 31 грудня.

На зайця: з початку листопада – до середини січня.
На лисицю: з початку листопада до 31 січня.

Риболовля
Що за море без риби? 

Азовського бичка, піленгаса 
чи найсмачнішу кефаль ви мо-
жете не тільки купити на міс-
цевих базарчиках, а й спробу-
вати зловити власноруч. 

Рибацька вдача буде ваша, 
і ви зможете здивувати рідних 
смачненькою рибною юшкою, 
звареною з власного улову. 

Рибальський сезон три-
ває з травня по жовтень.

Чемпіонат з силового 
екстриму

Щоліта на Арабатській 
Стрілці змагаються най-
сильніші чоловіки світу. 
На чемпіонати України та 
Миру з силового екстриму 
Strongman Open Challenge, 
організатором якого є Фе-
дерація силового екстри-
му України, приїжджають 
справжні богатирі з різних 
країн світу.
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Меморіал воїнам-артилеристам
У с. Генічеська Гірка знаходиться 

Меморіал на честь воїнів-артиле-
ристів 127 батареї Чорноморського 
флоту, які ціною свого життя втрима-
ли натиск фашистських загарбників, 

що проривались до Криму у вересні 
1941 року. Поряд знаходиться відре-
ставрована довгочасна вогнева точка 
часів Другої Світової війни. Побудо-
вано православний храм на честь вмч.
Георгія Побідоносця.

Пам’ятні місця

Новорічні свята і Водохреща  
Купання в термальних дже-

релах є чудовою альтернати-
вою заміського відпочинку 
взимку. Особливо багато ту-
ристів приїжджає на новорічні 
свята. Незабутні враження от-
римують люди, приїжджаючи 
на свято Хрещення Господньо-
го, щоб покупатися в термаль-
них джерелах або «йорданях» 
- морських ополонках.

Де зупинитись?
На узбережжі Арабатської Стрілки розташо-

вані близько 80 крупних пансіонатів та баз від-
починку, в тому числі майже 20 дитячих таборів. 

Зупинитись на відпочинок можна в сучасних 
комфортабельних міні-готелях та готельних но-
мерах у приватних будівлях, або в автокемпінгах.

Вартість проживання залежить від комфорта-
бельності номерів та відстані до моря.

Зірки на Арабатці 
Хочеш побачити зірку – приїжд-

жай на Стрілку! Виступи популярних 
зірок української естради можна по-
бачити в  готельно-розважальному 
комплексі «PapaDeMore» та у парку 

відпочинку с.Щасливцеве. Вже висту-
пили перед своїми фанатами Віктор 
Павлік, Бумбокс, Поліграф ШарікOFF, 
Ірина Шинкарук, Мozgi, NK, Время и 
Стекло, DZIDZIO та інші. Чекаймо но-
вих сезонів, слідкуйте за афішами!

Практичні поради
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Чи знаєте Ви, що Арабатська Стрілка. . .

* Як піщана коса сформувалася не раніше як 800 – 900 років тому. А до 
цього вона виглядала як декілька десятків лесових островів у Азовському морі.

* Вперше представлена у Г. Боплана на карті 1650 року.
* Назва Арабатська Стрілка походить від існуючого до 1771 року укріплен-

ня Арабат (тюрське -  «передмістя», або з арабської Рабат – військовий пост).
* Має археологічні пам’ятки – кургани та стійбища, більшість яких відносять 

до доби бронзи, які представлені стійбищами катакомбної, сабатинівської та 
білозерської культур. 

* Сіль на Арабатській Стрілці здобували ще за часів грецької колонізації, з 
4 ст. до н.е. 

* За часів Кримського ханства ця територія входила до його складу, та охо-
ронялася двома стратегічними пунктами Геничі та Арабат.

* У 1675 році запорізькі козаки Івана Сірка форсували в цьому місці Сиваш.
* Дослідивши у 1911 році зразок солі з Арабатської Стрілки, Дмитро Мен-

делєєв знайшов в ній 96 елементів своєї Періодичної системи хімічних еле-
ментів.

* По Арабатській Стрілці проходив невольничий шлях, яким гнали поло-
нених на базар рабів у Феодосію. За легендою, найвідоміша невільниця, що 
йшла ним у ХVІ ст. – Настя Лісовська – «Роксолана-Хурем», що стала дружиною 
турецького султана Сулеймана І.

* На Арабатській Стрілці знайдено вапнякову антропоморфну стелу 2-3 
ст.н.е з сарматськими тамгами. Вона зберігається у Генічеському краєзнавчому 
музеї.

* На узбережжі Азовського моря кисню у повітрі більше, ніж біля Чорного 
моря.

Корисні телефони:

Служби екстреного виклику
101 – пожежна допомога
102 – поліція
103 – швидка медична допомога
104 – аварійна служба газової мережі
Пожежно-рятувальний підрозділ Щасливцевської сільської ради
+38 (05534)58-4-33
Медицина
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Щасливцеве
с.Щасливцеве, вул. Миру, 23. тел.: +38(05534) 58-3-71
Аптека медичної амбулаторії с. Щасливцеве тел.:+38(05534) 58- 3-71 
Фельдшерський пункт села Генічеська Гірка
с. Генічеська Гірка, вул. Азовська, 33-А. тел.:+38(05534) 50-2-69
Транспорт
Автостанція у м.Генічеськ – +38 (05534) 3-21-56
Залізничний вокзал у м.Генічеськ, довідкова – +38 (05534) 3-21-45
Залізничний вокзал у смт.Новоолексіївка, довідкова – +38 (05534) 51-3-97
Інформація
Туристично-інформаційний центр Щасливцевської сільської ради
с.Щасливцеве, вул.Миру, 84–В.
Режим праці: з травня по вересень, щоденно 8.00 – 20.00.
Туристичний сайт Щасливцевської сільської ради
www.arabat-turizm.ks.ua




