Молодіжний тур
Багатоденна комбінована подорож Україною (10 днів)
Ми пропонуємо Вам незвичайну та захоплюючу подорож у світ унікальної української природи, історії та архітектури:
замки та палаци, церкви і монастирі, скелі і водоспади, таємничі і унікальні печери, вершини українських Карпат. Участь у
пропонованому турі перенесе нас на кілька століть назад при відвідуванні середньовічного Львова, відомих фортець Хотина
і Кам’янець-Подільського. На сотні мільйонів років зануримось в історію Землі, коли під час сплаву туристичними
катамаранами будемо розглядати геологічні відслонення Дністровського каньйону.
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 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-Івано-Франківськ-Яремче

Сніданок.
Екскурсія:

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.
5 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).
Вечеря.
6 день, Ворохта-Коломия

Сніданок.
Екскурсія:

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

Майстер-клас з писанкарства (традиційне розписування Великодніх яєць).
Приїзд на р. Дністер.
Розміщення в наметах.

Вільний час.
7 день, сплав по р. Дністер

Сніданок.

Початок водної частини подорожі (інструктаж про техніку безпеки на воді, тренування, сплав).

Огляд краєвидів Дністра (подорож на туристичних катамаранах у каньйоні ріки: мальовничі ландшафти, круті,
скелясті або заліснені береги висотою до 200 м, унікальні травертинові скелі і геологічні відслонення, печери і гроти зі
слідами перебування людини, водоспади, мальовничі острови).
Зупинка на стоянку (при бажанні – риболовля).
Ночівля в наметах.
Вечеря.
8 день, сплав по р. Дністер

Сніданок.

Продовження водної частини подорожі (продовження знайомства з пам’ятками природи, історії, архітектури,
етнографії).
Завершення сплаву.
Ночівля в наметах.
Вечеря.
9 день, печери

Сніданок.
Екскурсія:

Печера-музей «Вертеба» (геологічна та археологічна пам’ятка державного значення, у якій виявлено сліди
перебування трипільців).

Печера «Млинки» (тригодинна подорож лабіринтами печери, загальна довжина якої становить близько 25 км, цікава
великими кристалами і масивними брилами пластинчастого гіпсу, сталактитами, десятками ходів та залів).
Приїзд у Борщів.
Розміщення в готелі.
Вільний час.

10 день, Хотин-Кам’янець-Подільський

Сніданок.
Екскурсія:

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»).

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).
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.
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