Історичні скарби Західної України
Багатоденна подорож західноукраїнськими землями (10 днів)
Ми пропонуємо Вам захоплюючу подорож з відвідуванням найцікавіших пам’яток Західної України: проведіть час у
казковому Львові з його унікальною архітектурою і доброзичливими місцевими мешканцями, відвідайте Карпати, цікаві не
лише природою, але й культурою та традиціями цього регіону, відчуйте незвичайну атмосферу мальовничих замків та
фортець, що вже віками надають можливість відчути дух історичних подій, які відбувалися на цих землях!
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день, Львів
Приліт/приїзд до Львова. Зустріч з гідом в аеропорту/залізничному вокзалі.
Трансфер до готелю, розміщення.
Святкова вечеря, презентація туру.
2 день, Львів

Сніданок.

Екскурсія по Львову (ансамбль площі Ринок, вірменський, руський та єврейські квартали, Львівська опера, релігійні
споруди та пам’ятники).
Вільний час ( за бажанням – відвідування музеїв, виставок, відомих кафе, театрів, клубів).
Вечеря.
3 день, Львів-Івано-Франківськ-Яремче

Сніданок.

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.).

Яремче (водоспад «Пробій» на р. Прут, Гуцульський базар).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
4 день, Яремче-Ворохта

Сніданок.
Екскурсія:




Карпатський національний природний парк (мандрівка до серця Карпат, відвідування інформаційного центру).
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).
У випадку, якщо природні умови не дозволять сходженню на Говерлу, пропонується інший варіант:

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.
5 день, Ворохта-Коломия-Чернівці

Сніданок.
Екскурсія:

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

Майстер-клас з писанкарства (традиційне розписування Великодніх яєць).
Приїзд у Чернівці.
Розміщення в готелі.
Вільний час.
6 день, Чернівці-Хотин-Кам’янець-Подільський

Сніданок.
Екскурсія:

Чернівці (ансамблі Центральної та Театральної площі, вул. О.Кобилянської, Головна, університет, собори та церкви).

Хотинська фортеця XIII-XIX ст. (одна з найкраще збережених споруд над Дністром, яка увійшла до сімки найкращих
історико-культурних пам’яток, визначених у ході Всеукраїнської акції «7 чудес України»).
Приїзд у Кам’янець-Подільський.
Розміщення в готелі.
Вільний час.
7 день, Кам’янець-Подільський-Тернопіль

Сніданок.
Екскурсія:

Кам’янець-Подільський (історико-архітектурний комплекс Старого міста: Кафедральний костел , міська ратуша,
Польська та Руська брами, Домініканський костел, Турецький міст, костел Тринітаріїв, Петропавлівська церква,
Польська та Вірменська торгові площі, фортеця).
Приїзд в Тернопіль.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
8 день, Тернопіль-Золочів-Олесько-Львів

Сніданок.
Екскурсія:

Тернопіль (замок XVI ст., Надставна церква XVI ст., Домініканський костел XVIII ст., церква Різдва Христового XVIст.).

Золочів (замок XVII ст., Китайський палац, великий палац, надбрамний корпус).

Олесько (замок XIII -XVII ст., видатна пам’ятка архітектури та історії).
Приїзд у Львів.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
9 день, Львів

Сніданок.
Весь день вільний.
За бажанням - виїзд на заміську екскурсію:

Жовква (Жовківський замок, синагога, Краківські та Глинянські ворота, Кафедральний костел Святого Лаврентія,
Василіанський монастир, церква Святої Трійці).

Крехів (Крехівський монастир, комплекс Василіанського монастиря).
Повернення до Львова.
Вечеря.
10 день, Львів
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

