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АЗОВСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ



Азовське море — одне з найменших у світі. Його площа складає 37,6 
тис. кв. км, а найглибше місце ледь сягає 14 м. Завдяки невеликій гли-
бині море швидко і рівномірно прогрівається до +30 °С.
Річки, що впадають у Азовське море, створили тут унікальне явище — 
коси. На території Запорізької області розташовано найбільші три з семи 
кос: Федотова (острів Берючій), Обитічна та Бердянська. Їх особливий 
мікроклімат чудово підходить не лише для відпочинку, але й для профі-
лактики та лікування різних недугів.

Кирилівка

Бердянськ
Приморськ

Приморський Посад

ЗАПОРІЖЖЯ
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Люди на берегах Азовського моря 
почали селитися ще в глибоку 
давнину. Народи, що тут мешкали, 
часто давали морю власні назви. 
Всього відомо більше 400 варіацій 
назви моря (Синє, Сурзьке, Сак-
синське, Фракійське, Кіммерій-
ське тощо). Греки його називали 
Меотидою, що в перекладі з дав-
ньогрецької значить «кормилиця». 
Скіфи — Кугурлак, тобто «багате 
рибою». Теперішню назву море 
отримало від арабів, що називали 
його Бахр-ель-Азов — «темно-синє 
море».
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БЕРДЯНСЬК
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Курорт державного значення
Бердянськ заснований у 1827 
році неподалік пристані. 1902 
рік можна вважати днем народ-
ження курорту Бердянськ. Зараз 
санаторії міста можуть одночасно 
прийняти більше 30 тисяч відпо-
чиваючих. Оновлені Приморська 
площа і набережна з дотепними 
пам’ятниками бичку, сантехніку, 
жабі, «Кріслом бажань», фонта-
нами стали справжніми окрасами 
міста-курорту.
Кожен відпочиваючий в Бердян-
ську прагне потрапити на косу — 
один з символів міста. Тут зосере-
джені бази відпочинку, санаторії, 
розважальні заклади, а головне — 
понад 20 км суцільного пляжу!

Пам’ятники на бердянській набережній та Приморській 
площі.
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В Бердянську розташований один з найбільших аквапарків відкритого 
типу в Україні «Мис Доброї Надії». Навколо двох великих басейнів з фон-
танами та джакузі розмістилися більше 3 500 шезлонгів, понад 30 різно-
манітних водних атракціонів, літні кафе та ігрові майданчики. В бер-
дянському дельфінарії «Немо» морські тварини показують різноманітні 
акробатичні трюки, неабиякі розумові здібності та художній хист: вони 
грають в м’яч, співають, а також залюбки намалюють для вас картину. 
Побачити понад 30 видів червонокнижних та 130 видів екзотичних тварин 
можна в одному з найбільших приватних зоопарків країни «Сафарі».

Найвище колесо огляду на азовському узбережжі «Мілленіум».
Виступ у бердянському дельфінарії «Немо».
«Червонокнижний» білий тигр у бердянському зоопарку «Сафарі».
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ПРИМОРСЬК
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Містечко Приморськ — чудове 
місце для спокійного сімейного 
відпочинку. Головним багатством 
міста є чудові піщані пляжі, що 
простягнулися узбережжям на 8 
км. Особливістю Приморська є те, 
що пляжі ніби затиснуті між морем 
та лиманами. З чисельними база-
ми відпочинку їх поєднують довгі 
місточки.
Окрім пляжного відпочинку При-
морськ може запропонувати безліч 
цікавих пам’яток історії, культури 
та природи. Одним з головних 
пам’ятників архітектури міста 
є церква Святої Трійці 1814 — 
1836 рр. — пам’ятка архітектури 
національного значення. Серед 
природних пам’яток на увагу за-
слуговують природний заповідник 
«Коса Обитічна», пам’ятка приро-
ди місцевого значення Корсак-Мо-
гила та інші.

Свято-Троїцька церква м. Приморськ.
На базі відпочинку «Мотор».
Приморські пляжі.
Лебеді на приморському лимані.
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ПРИМПОСАД
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Приморський Посад — невеличке 
село в Приазовському районі Запо-
різької області. Ці місця здобули 
славу завдяки унікальному поєд-
нанню степового та морського клі-
мату, лікувальним грязям, а також 
джерелам мінеральної води.
Останнім часом Примпосад кори-
стується великою популярністю у 
шанувальників спокійного відпо-
чинку біля моря. З кожним роком 
інфраструктура цього бальнеоло-
гічного та кліматичного курорту 
покращується — з’являються нові 
бази відпочинку, пляжні розваги.
Самі пляжі в околицях сіл Примор-
ський Посад та Новомиколаївка — 
одні з найчистіших на узбережжі. 
Великої популярності тут здобув 
відпочинок в наметах.

Кемпінг на березі Азовського моря.
Бази відпочинку в селах Примпосад та Новомиколаївка.
Церква Святої Трійці в селі Дівненське.
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КИРИЛІВКА
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Кирилівка — один з найпопулярні-
ших курортів на Азовському узбе-
режжі. Щороку сюди приїжджають 
відпочити 1,5 — 3 млн. туристів.
Окрім теплого моря та чистих пі-
щаних пляжів туристів приваблює 
можливість лікування муловими 
грязями Утлюцького та Молочного 
лиманів. Їх целібні властивості 
були відомі місцевому населенню 
ще багато століть тому. Але перша 
грязелікарня була відкрита тут у 
1926 р.
В Кирилівці на двох піщаних косах 
Федотовій та Пересипі розташова-
но сотні баз відпочинку, готелів, 
санаторіїв різного рівня комфорту 
— від недорогих до преміум-класу.

Коса Пересип з висоти пташиного льоту.
Кирилівські пляжі.
Пам’ятник на честь 200-річчя заснування Кирилівки.



14

На кирилівському узбережжі розташований найбільший в Україні аква-
парк «Острів Скарбів». На території 60 тис. кв. м розміщено понад 35 
атракціонів. На дітей чекає 6-метровий піратський корабель, яких всього 
4 у світі. Вночі на території аквапарка проходять стильні клубні вечірки.
Завжди людно і в найбільшому в Україні дельфінарії «Оскар».Одночасно 
він може прийняти до 870 глядачів! Чудовий настрій дарують мешканці 
дельфінарію — п’ять чорноморських дельфінів та три морських котики.
З 2011 р. на узбережжі працює кінний театр «Кирилівська Січ». Тут 
збудована Січ в мініатюрі: курені, кузня, гончарня, зброярня. У виста-
вах використовується козацька атрибутика — костюми, зброя, музика. 
Програма включає в себе різноманітні трюки на конях.

Аквапарк «Острів скарбів», дельфінарій «Оскар», «Кирилівська Січ», школа 
віндсерфінгу.
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Департамент культури, туризму, національностей та релігій
Запорізької обласної державної адміністрації

КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей»
Запорізької обласної ради

За більш детальною інформацією звертайтеся
до Запорізького обласного туристично-інформаційного центру.

Наша адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 29.
E-mail: zoticua@gmail.com.

Сайт: zotic.zp.ua.

2015 р.


