Західноукраїнська казка
Багатоденна подорож західноукраїнськими землями (12 днів)
Запрошуємо Вас у неповторну, незабутню та казкову подорож західноукраїнськими землями ! Ви відчуєте всі принади
цієї території, що зберегла свою самобутність, цікаву архітектуру та мальовничу природу. Пропонована мандрівка – це шанс
за відносно короткий період здобути багато нових вражень, розширити свій кругозір і, зрештою, приємно відпочити та
згодом з приємністю згадувати про подорож.
Сезонність: цілорічно
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).
3 день, Київ-Меджибіж-Кам’янець-Подільський

Сніданок.
Екскурсія:

Меджибіж (потужна фортеця XVI ст. у місці злиття Південного Бугу та його притоки – Бужок, зразок поєднання
ренесансного стилю з бастіонним).
Приїзд в Кам’янець-Подільський.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
4 день, Кам’янець-Подільський-Хотин-Чернівці

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).

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 в Чернівці.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
5 день, Чернівці-Коломия-Яремче

Сніданок.
Екскурсія:

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

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

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

Яремче (водоспад «Пробій» на р. Прут, Гуцульський базар).
Приїзд до Яремче.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
6 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).
Вечеря.
7 день, Яремче-Івано-Франківськ-Галич-Львів

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.).

Галич (відвідування літописної столиці Галицько-Волинського князівства, знайомство з Національним заповідником
«Давній Галич»).
Приїзд до Львова.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
8 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.
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-Олесько-Берестечко-Луцьк

Сніданок.
Екскурсія:

Олесько (замок XIII -XVII ст., видатна пам’ятка архітектури та історії).

Берестечко (легендарне місце битви часів Богдана Хмельницького, музей-заповідник «Козацькі могили»).
Приїзд до Луцька.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
11 день, Луцьк-Почаїв-Остріг-Київ

Сніданок.
Екскурсія:

Луцьк (замок Любарта, храмові пам’ятки Луцька).

Почаїв (ансамбль Почаївської лаври XVI-XIX ст.).

Остріг (замок XIII ст., родинне гніздо князів Острозьких).
Приїзд у Київ.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
12 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.
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