Україна від краю до краю
Багатоденна екскурсія Україною (15 днів)
Відкрийте для себе Україну, з її унікальною природою та неповторними архітектурними пам’ятками !
Ви будете в захопленні від історії древнього Києва, дізнаєтесь про культуру східних слов’ян, відвідавши стародавній
Чернігів, побачите галицьку столицю Львів, побуваєте в козацьких столицях Батурині та Чигирині, отримаєте незабутні
враження від Кам’янець-Подільського та Хотина, помилуєтесь мальовничими краєвидами українських Карпат.
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-Козелець-Чернігів

Сніданок.
Екскурсія:

Козелець (собор Різдва Богородиці, XVIII ст., побудований на замовлення Наталії Розумовської, матері останнього
гетьмана України Кирила Розумовського).

Чернігів (Спасопреображенський собор , Борисоглібський собор, Іллінська церква, Успенський собор, Чернігівський
колегіум, П’ятницька церква, кургани Безіменний та Гульбище, Антонієві печери Троїцького монастиря).
Розміщення в готелі.
Вечеря.

4 день, Чернігів-Ніжин-Качанівка-Густиня-Лубни-Полтава

Сніданок.
Екскурсія:

Ніжин (Всіхсвятська та Михайлівська грецькі церкви XVIII ст., Миколаївський собор XVIII ст., Троїцька церква XVIII ст. ,
будинок Ніжинської гімназії вищих наук XIX ст.).

Качанівка (Національний історико-культурний заповідник: палацовий ансамбль XVIII ст., парк XIX ст., павільйон
Глінки, Георгіївська церква).

Густиня (Густинський Свято-Троїцький монастир, де можна побачити Густинську чудотворну ікону Божої Матері).

Лубни (Спасо-Преображенський Мгарський монастир).
Приїзд до Полтави.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
5 день, Полтава-Опішне

Сніданок.
Екскурсія:

Екскурсія по Полтаві (Кругла площа з монументом слави, Соборна площа, садиба І.Котляревського, Успенський
Кафедральний Собор, Спаська церква, пам’ятники М.Гоголю, І.Котляревському, Марусі Чурай).

Опішня (Національний музей-заповідник українського гончарства, можливість
взяти участь у
майстер-класі з
гончарного ремесла).
Повернення у Полтаву.
Вечеря.
6 день, Полтава-Чигирин-Суботів-Черкаси

Сніданок.
Екскурсія:

Чигирин (подорож до Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», на території якого розташовано
близько 35 пам’ятників археології, архітектури, історії, етнографії, природи і мистецтва).

Суботів (батьківщина і місце поховання козацького гетьмана Богдана Хмельницького, Іллінська церква).
Приїзд в Черкаси.
Розміщення в готелі.
Вечеря.

7 день, Черкаси-Канів-Переяслав-Хмельницький-Київ

Сніданок.
Екскурсія:

Канів (замкова гора, Успенський собор XII-XIX ст., могила Тараса Шевченка на Чернечій горі, Канівський природний
заповідник).

Переяслав-Хмельницький (музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини).
Приїзд в Київ.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
8 день, Київ-Остріг-Луцьк

Сніданок.
Екскурсія:

Остріг (замок XIII ст., родинне гніздо князів Острозьких).

Луцьк (замок Любарта, храмові пам’ятки Луцька).
Приїзд в Луцьк.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
9 день, Луцьк-Берестечко-Олесько-Львів

Сніданок.
Екскурсія:

Берестечко (легендарне місце битви часів Богдана Хмельницького, музей-заповідник «Козацькі могили»).

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

10 день, Львів

Сніданок.
Екскурсія:

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.
11 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).
Приїзд в Яремче.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
12 день, Яремче-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).

Чернівці (ансамблі Центральної та Театральної площі, вул. О.Кобилянської, Головна, університет, собори та церкви).
Приїзд в Чернівці.
Розміщення в готелі.
Вечеря.

13 день, Чернівці-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).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
14 день, Кам’янець-Подільський-Меджибіж-Київ

Сніданок.
Екскурсія:

Меджибіж (потужна фортеця XVI ст. у місці злиття Південного Бугу та його притоки – Бужок, зразок поєднання
ренесансного стилю з бастіонним).
Приїзд до Києва.
Вільний час.
Вечеря.
15 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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