6 - денний автобусний тур: ЗИМОВІ КАРПАТИ
8 Локацій: Кам'янець-Подільський, Чернівці, Верховина, Буковель,
Криворівня, Косів, Терношорська Лада, маєток Св. Миколая
З Києва до Києва! Без нічних переїздів! Сніданки-вечері включено!
Детальна програма поїздки:

23
лют
(ВТ)

07.30 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі
14.00 – 17.00 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ - казкове «кам'яне» місто, яке місцяни називають
містом сонця. Кожен квартал Кам'янця пронизано
історією. Тут розташовується неймовірна кількість
пам'яток архітектури, багато музеїв, картинних
галерей і крамниць з виробами ручної роботи.
Візитівкою
Кам'янця-Подільського
називають
стародавню фортецю, з якої й почалося створення
міста. Варто відзначити гарні церкви, розмальовані
будинки, вулиці з бруківкою.
19.00 – поселення до готелю*** у Чернівцях

Cніданок. 2-годинна екскурсія
ЧЕРНІВЦІ - одне з небагатьох міст України, яке
вважається перлиною архітектури. На державному
обліку в історичній частині столиці Буковини
знаходиться 706 пам'яток архітектури, 20 з яких –
загальнонаціонального
значення.
Історична
забудова старого міста - це цілісний, майже
недоторканий ансамбль XIX - початку XX століть,
відомий своїми стильними будовами, створеними
представниками віденської школи модерну Отто
Вагнера. Архітектурною перлиною Чернівців
вважається ансамбль Резиденції митрополитів
24 Колишньої Буковини і Далмації, включений до переліку ЮНЕСКО.
лют 15.00 – виїзд у Карпати
(СР) 19.00 – поселення у туристичному комплексі *** «Сяйво Карпат» на 5 днів/4 ночі. Вечеря

Сніданок.
10.00 – 16.00 БУКОВЕЛЬ – найкращий гірськолижний
курорт України. Окрім суто зимових розваг (лижна
траса, ковзанка, сноутюбінг, санна траса) буде
можливість відвідати SPA центр Voda та етнопарк
25
"Гуцул Ленд" з різноманітними заходами та майстерлют
(ЧТ)
класами. Тут можна спробувати змолоти борошно на
жорнах, виткати доріжку на справжньому ткацькому
верстаті, навчитися готувати сир у сироварні та взяти
участь у театралізованому дійстві, що відтворює
гуцульське весілля. Вечеря. Концерт (жива гуцульська музика, 250 грн)

26
лют
(ПТ)

Сніданок.
КРИВОРІВНЯ – відвідини дерев'яної церкви Різдва
Пресвятої Богородиці (XVIIІ ст.), декількох музеїв
(Музей гуцульської магії, Музей гуцульського
побуту, етнографії та музичних інструментів),
пивзаводу «Верховина».
Пообідаємо в автентичному гуцульському ресторані
У вільний час – катання на конях, квадроциклах
Вечеря

Сніданок.
КОСІВ – один з наймальовничіших куточків
Гуцульщини, край родючих полів, високих гір,
стрімких
потоків
та
чистого
цілющого
повітря. Тут компактно розміщено безліч пам’яток
природи, історії, культури та архітектури. Косівський
сувенірний ринок — місце паломництва тисяч
туристів, що їдуть причаститися вишивками,
мережкою, виробами з дерева та кераміки. Основна
перевага косівського базару — це справді оригінальні
вироби, які можна купити значно дешевше, ніж на
базарах інших гірських міст.

27
лют
(СБ)

СКЕЛЯ ТЕРНОШОРСЬКА ЛАДА – чи не найхимерніша
пам’ятка лісового заказника «Урочище Терношори»,
що має форму видовженого десятигектарного
гірського схилу.
МАЄТОК СВЯТОГО МИКОЛАЯ. У мальовничому
куточку Карпат серед Покутсько-буковинських гір у селі Пістинь мешкає справжнісінький Святий
Миколай, до садиби якого у світлий різдвяний день завітаємо і ми!
Вечеря
28 Сніданок.
лют
(НД) 22.00 – повернення до Києва

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
Вартість: 5500 грн. Включає:

On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Додатково:

✓ проїзд на комфортному автобусі
➢ вхідні квитки
✓ відвідини УСІХ міст, зазначених у програмі туру
➢ концерт (250₴)
✓ готелі*** зі сніданками і вечерями (2-місні
номери)
✓ туристичні податки у готелях
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ
✓ користування системою Аудіо-гід
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ!
✓ екскурсія у Чернівцях
Формування групи здійснюється до 15 лютого

