Українськими Карпатами
Багатоденна подорож Українськими Карпатами (11 днів)
Заплющіть очі та уявіть собі Ваш ідеальний відпочинок. Вам, напевно хотілось би побувати у великому та цікавому місті з
чудовою архітектурою, мальовничими краєвидами, панорамною річкою та великою кількістю розважальних закладів ? Або
здійснити мандрівку по романтичних замках, кожен з яких має свої легенди та таємниці ? Чи може Вам до вподоби активний
відпочинок і Ви прагнете підкоряти вершину за вершиною? Можна не напружувати свою уяву, тому що Вам пропонується
екскурсійна програма, яка передбачає чудовий відпочинок та нагоду більше дізнатись про Україну.
Сезонність: травень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день, Київ
Приліт/приїзд до Києва. Зустріч з гідом в аеропорту/залізничному вокзалі.
Трансфер до готелю, розміщення.
Святкова вечеря, презентація туру.
2 день, Київ

Сніданок.
Екскурсія:

Оглядова автобусно-пішохідна екскурсія по історичних районах Києва (Золоті Ворота, Софійський собор,
Володимирський собор, Михайлівський золотоверхий собор, Андріївська церква. Прогулянка Андріївським узвозом, де
можна придбати цікаві українські сувеніри).
Обід (опційно).

Екскурсія в музей-заповідник «Києво-Печерська Лавра» (відвідування монастирських печер та комплексу
історичного заповідника).

Екскурсія по історичній частині Липок (будинок парламенту, Маріїнський палац та парк, Хрещатик, Майдан
Незалежності).
Вечеря.
Відвідування театрів (оперний театр, філармонія), клубів, дискотек (опційно).
Переїзд нічним потягом у Львів.
3 день, Львів

Сніданок.
Екскурсія:

Екскурсія по Львову (ансамбль площі Ринок, вірменський, руський та єврейські квартали, Львівська опера, релігійні
споруди та пам’ятники).
Розміщення в готелі.
Вільний час ( за бажанням – відвідування музеїв, виставок, відомих кафе, театрів, клубів).
Вечеря.

4 день, Львів-Урич-Чинадійово-Ужгород

Сніданок.
Екскурсія:

Урич (давньоруський наскельний оборонний комплекс міста-фортеці Тустань,
національного значення, що не має аналогів у Європі. )

Чинадійово (огляд Чинадієвського замку, пам’ятки архітектури XIV-XIX ст.).
Приїзд в Ужгород.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
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5 день, Ужгород-Невицьке-Ужгород

Сніданок.
Екскурсія:

Ужгород (замок-фортеця ХІІІ ст., Хрестовоздвиженський кафедральний собор, римо-католицький храм Святого Георгія,
площі Театральна, Корятовича, Поштова, Євгенія Фенцика).

Невицьке (Невицький замок XIV ст.).
Вечеря.
6 день, Ужгород-Мукачево-Рахів-Яремче

Сніданок.
Екскурсію:

Мукачево (замок «Паланок», палац Ракоці, ратуша, фарний костел).

Рахів (один з популярних туристичних центрів Західної України, географічний центр Європи).

Яремче (водоспад «Пробій» на р. Прут, Гуцульський базар).
Вечеря.

7 день, Карпати

Сніданок.
Весь день вільний.
За бажанням:

Сходження на Говерлу (найвища гора України – 2061 метр над рівнем моря. З Говерли відкриваються масштабні
краєвиди на найвищі гірські масиви Українських Карпат – Чорногору, Свидовець, Горгани. Добре видно долини, ніби
іграшкові будиночки на Івано-Франківській та Закарпатській стороні. Ви зможете оглянути сліди словацько-польського
кордону, який проходив тут в першій половині XIX ст. – збереглись прикордонні стовпчики).

Розваги в Яремче (верхова їзда, їзда на велосипеді, рафтинг, джипінг, каякінг тощо).

Відвідування скель Довбуша (унікальне скупчення скель біля Яремче, де, за легендою, переховувався гуцульський
ватажок Олекса Довбуш).

Прогулянка до водоспаду «Дівочі сльози» (огляд мальовничого водоспаду на р.Жонка).

Прогулянка до місць відслонення карпатського флішу (комплекс гірських порід, утворений осадовими породами
протягом мільйонів років).
Етно-вечеря з традиційними карпатськими та українськими стравами.
8 день, Яремче-Верховина-Косів-Коломия

Сніданок.
Екскурсія:

Верховина (давнє карпатське містечко з оспіваною у піснях р. Черемош та краєвидами Чорногірського хребта,
відвідування приватного музею Романа Кумлика).

Криворівня (огляд музею-садиби Івана Франка).

Косів (музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини, Василівська церква).
Приїзд у Коломию.
Вечеря.
9 день, Коломия-Івано-Франківськ

Сніданок.
Екскурсія:

Коломия (єдиний у світі «Музей писанка», музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, ратуша).

Майстер-клас з писанкарства (традиційне розписування Великодніх яєць).



Івано-Франківськ (колегіальний костел Пресвятої Діви Марії, колегія єзуїтів, Вірменський костел, кафедральний собор
Святого Воскресіння, міський сквер, пам’ятники І.Франку, А.Міцкевичу, С.Бандері та ін.).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
10 день, Івано-Франківськ-Скит Манявський-Бубнище-Львів
Сніданок.
Екскурсія:

Скит Манявський (відвідування відомого православного монастиря, видатного осередку духовності, культури та
мистецтва України).

Бубнище (відомий скельно-печерний комплекс Скелі Довбуша – унікальна природна та історична пам’ятка, названа в
честь легендарного опришка Олекси Довбуша).
Приїзд до Львова.
Вечеря.
Переїзд нічним потягом у Київ.
11 день, Київ
Сніданок.
Вільний час.
Трансфер в аеропорт / до вокзалу.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – у розділі «Інформація.

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Київ, вул. Мала Житомирська, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

