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АКЦІЯ!!!!
На 5 осіб 1 супроводжучий
безкоштовно!!!
(На всі напрямки)

ШКІЛЬНА
ПРОПОЗИЦІЯ
2012-2013
Власні автобуси!!!
Екскурсії здійснюють на комфортабельних автобусах.
Екскурсії проводять висококваліфіковані гіди-екскурсоводи.
Винагорода організатору групи.
До вартості входить: проїзд, послуги гіда-екскурсовода, страхування, оформлення
необхідних документів.

туроператор

ЕКСКУРСІЇ ЧЕРКАЩИНОЮ
*Окремо до кожної екскурсії можна замовляти обід на природі та анімацію

Екскурсійні маршрути
Черкаси – серце Наддніпрянщини
•огляд площі з пам’ятником гетьману Б.Хмельницькому та
палацом "Дружби народів";
•огляд площі з пам’ятником Великому Кобзареві - Т.Г.Шевченку та Черкаським академічним обласним музично-драматичним театром ім. Т.Г.Шевченка;
•огляд вул. Хрещатик зі спорудами ХІХ ст.;
•відвідування музею «Кобзаря» Т.Шевченка;
•відвідування музею-аптеки;
•відвідування літературно-меморіального музею та пам’ятника В.Симоненка;
•огляд меморіального комплексу "Пагорб Слави", СвятоТроїцький собор, Долина троянд;
•відвідування обласного краєзнавчого музею;
•прогулянка парком "Ювілейний";
•відвідування Свято-Михайлівського собору;
•прогулянка парком 30-річчя Перемоги;
•відвідування Черкаського зоопарку.

Канів-Мошни-Мамонти

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус
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5
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•с. Мошни (храм Преображення Господнього ХІХ ст., примі- 85 90 110 130 10
щення колишнього костелу ХІХ ст., дерев’яний "Будинок Лі- грн грн грн грн грн
карів" арх. В.Городецький);
•с. Межиріч (стоянка первісних мисливців на мамонтів);
•м. Канів (екскурсія містом, Успенський собор ХІІ ст., могила
І.Підкови, Музей народного декоративного мистецтва).
•Канівський Національний Шевченківський заповідник, Чернеча гора;
•Канівська гідроелектростанція.

Скарби Золотоніщини
•Красногірський жіночий монастир;
•м. Золотоноша (оглядова екскурсія, Свято-Успенський
собор, Меморіальний парк, Танк – Т-34);
•с. Богуславець (липа Михайла Максимовича);
•с. Антипівка (деревяна церква св. Параскеви, ХІХ ст.);
•с. Прохорівка (могила М.Максимовича, музей М.Максимовича, парк маєтку М.Максимовича, сосна М.Гоголя, дерев’яна церква Святого Іллі XVII ст.;
•Страусина ферма.

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

85 90 110 130 10
грн грн грн грн грн
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Чигиринщина “Від Краю – до Краю”

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м. Чигирин (Резиденція Богдана Хмельницького, музей Бог- 85 90 110 130 10
дана Хмельницького, музей археології Середнього Подніп- грн грн грн грн грн
ров’я, пам’ятник Б.Хмельницькому на Богдановій горі,
бастіон Дорошенка, Церква Петра і Павла, храм Свято-Казанської Божої Матері);
•с. Суботів (Іллінська церква ХVІІ ст., підмурки замчища
Б.Хмельницького, етнографічний музей, Три криниці, пам'ятник Богдану Хмельницькому);
•Холодний Яр (екскурсія с. Мельники, екскурсія територією
Мотронинського монастиря, скіфське городище, 1000-літній
дуб М.Залізняка, Гайдамацький став, печери, Склик – місце
збору козаків).

Духовні скарби Кам’янщини

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м. Сміла (оглядова екскурсія містом, костел Успіня Діви
90 95 115 135 10
Марії ХІХ ст., собор Покрови Пресвятої Богородиці ХІХ ст.,
грн грн грн грн грн
смілянський парк);
•Дерев’яні храми Кам’янщини (церква Святого Михаїла у
с. Михайлівка ХІХ ст., церква Покрови Пресвятої Богородиці
у с. Ребедайлівка XVIII ст.);
•м. Кам’янка (оглядова екскурсія містом, Кам’янський державний історико-культурний заповідник, Кам’янський історичний музей, Кам’янський державний
літературно-меморіальний музей О. С. Пушкіна та П. І. Чайковського, Парк декабристів, Млин декабристів, Тясминський каньйон);
•Святині Кам’янщини (Церква Успіння Пресвятої Богородиці
ХІХ ст. у с. Жаботин ХІХ ст., Свято-Онуфріївський чоловічий
монастир у с. Чубівка.

Лебединські пасторалі
•м. Сміла. Оглядова екскурсія містом, відвідування краєзнавчого музею, костелу Успіня Діви Марії ХІХ ст., собору
Покрови Пресвятої Богородиці ХІХ ст., прогулянка смілянським парком;
•зупинка біля географічного центру України. Фотографування;
•оглядова екскурсія м.Шпола. Відвідування Палацу Абази;
•екскурсія с.Капустине, огляд 3-х вітряків;
•оглядова екскурсія с. Лебедин;
• відвідування Свято-Миколаївського жіночого монастиря.

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

110 120 130 159 10
грн грн грн грн грн
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Казкова Умань
•с. Вільхівець (садиба-музей В.Чорновола);
•м. Умань (оглядова екскурсія містом, Уманський художній
музей, Уманський краєзнавчий музей, могила Цадика Нахмана);
•«Софіївка» - Національний дендрологічний парк;
•с. Коржова (єдиний працюючий гідротурбінний млин);
•с. Легедзино (музей Трипілля, пам’ятник загиблим прикордонникам).

Кобзар Екстрим-тур

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

110 120 139 159 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м.Городище, огляд руїн цукрового заводу ХІХ ст., літера110 120 130 150 10
турно-меморіального музею Івана Ле, Михайлівської церкви грн грн грн грн грн
ХІХ ст., маєтку графині К.Балашової;
•с.Вільшана, огляд "Вільшанської світлиці" - місця, де розміщувався маєток пана Енгельгардта, Вільшанської козацької
фортеці;
• с.Шевченкове, відвідування Національного заповідника
"Батьківщина Тараса Шевченка", подвір’я та могили батьків
Т.Шевченка, будиночок дяка;
•с. Будище, огляд маєтку поміщика Енгельгардта, дуб
Т.Шевченка;
•с.Моринці, огляд хати Я. Сомка - діда Тараса;
•с.Шампань, катання на БТР, БМП та БРДМ, гра у страйкбол.

Де Русі початок...

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•с. Мошни (оглядова екскурсія селом, храм Преображення 105 115 125 150 10
Господнього ХІХ ст., приміщення колишнього костелу ХІХ
грн грн грн грн грн
ст., дерев’яний "Будинок Лікарів" арх. В.Городецький);
•м. Корсунь-Шевченківський (екскурсія містом, садиба Лопухіних-Демидових, Корсунь-Шевченківський парк, музей Корсунь-Шевченківської битви, виставка військової техніки,
могила І.Сошенка, пам’ятник Русичу, каньйон р.Рось);
•смт. Стеблів (музей-садиба І.Нечуя-Левицького);
•с. Квітки (меморіальний музей К. Г. Стеценка);
•с. Бровахи (пам’ятник Матері).

Прогулянка Мошногір`ям

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•с. Мошни (оглядова екскурсія: храм Преображення Господ- 50 60 80 100 10
нього ХІХ ст., приміщення колишнього костелу ХІХ ст., дегрн грн грн грн грн
рев’яний "Будинок Лікарів" арх. В.Городецький);
•прогулянка Мошногірським парком;
•обід на природі;
•страйкбол, верхова їзда, анімація.
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ОДНОДЕННІ ЕКСКУРСІЇ УКРАЇНОЮ
Парк “Київська Русь” – поринь у минуле…

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•Межиріч, стоянка мисливців на мамонтів;
110 120 139 159 10
•Екскурсія парком “Київська Русь”;
грн грн грн грн грн
•Відпочинок у давньоруському стилі (унікальна можливість
прогулятися відтвореним древнім Києвом, піднятися на сторожові вежі й вали, посидіти на справжньому князівському
троні, приміряти давньоруський одяг, опанувати стрільбу з
лука й мистецтво метання ножів та багато-багато іншого).

Мрія про Переяслав
•Золотоноша (оглядово);
•екскурсія містом Переяслав-Хмельницький;
•музей народної архітектури та побуту під відкритим небом;
•відвідини страусиної ферми;
•красногірський Свято-Покровський монастир.

Гоголь-тур до Полтави
•Оглядова екскурсія містом Полтава;
•відвідування садиби Івана Котляревського і огляд біля
входу в музей пам’ятника українським галушкам;
•відвідування історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» та Сампсонієвського храму;
•огляд Хрестовоздвиженського жіночого монастиря;
•Гоголеве - меморіальний музей-садиба;
•Диканька;
•Великі Сорочинці;
•Миргород-курорт;
•Мгарський-Спасо-Преображенський монастир.

Ядерний щит СРСР
•зупинка у с. Косарі біля фірмового магазину;
•оглядова екскурсія Єлизаветградом, дендропарк;
•оглядова екскурсія маєтком Тобілевичів;
•прогулянка по скелях Мигії;
•переїзд до музею РВСП в с. Побузьке;
•екскурсія по ракетній базі;
•обід в кафе “Кропива” або “Батьківська Хата”.

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

110 120 139 159 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

135 145 185 225 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

125 135 155 175 10
грн грн грн грн грн
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Парк “Олександрія”

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•Оглядова екскурсія м. Звенигородка, музей А.Кримського. 130 140 159 179 10
•Оглядова екскурсія м. Лисянка.
грн грн грн грн грн
•Оглядова екскурсія м. Біла Церква.
•Дендрологічний парк «Олександрія».
•Оглядова екскурсія містечком Мошни (Корсунь, Городище).

Млини Черкащини
•Столітній вітряк у с. Теклино.
•Голландський вітряк у с. Будище, музей Т.Шевченка.
•Єдиний в Україні діючий водяний млин у с. Коржова, обід.
•Музей трипільської культури у с. Легедзине.

Буцький каньйон
•Оглядова екскурсія м. Сміла.
•Оглядова екскурсія м. Звенигородка, музей А.Кримського.
•Оглядова екскурсія с Водяники, гірськолижний курорт.
•Екскурсія каньйоном, руїни ГЕС.
•Оглядова екскурсія м. Тальне, руїни палацу Шувалова.

Черкащина православна
•Оглядова екскурсія м. Черкаси, екскурсія до собору.
•Жаботинський Свято-Онуфріївський монастир.
•Дерев`яний храм у с. Чорнявка.
•Чигиринський Свято-Троїцький Монастир.
•Мотронинський Свято-Троїцький Монастир.

Палац Даховських та маєтки Східного Поділля
•Оглядова екскурсія м. Умань.
•Оглядова екскурсія м. Христинівка.
•Екскурсія парком та палацом Даховських у с. Леськове.
•Музей Трипільської культури.
•Оглядова екскурсія м. Тальне, руїни палацу Шувалова.

Вінниця – Вервольф
•Оглядова екскурсія м.Сміла.
•Оглядова екскурсія м.Умань.
•Оглядова екскурсія м.Гайсин, Немирів.
•Оглядова екскурсія м.Вінниця.
•Екскурсія до музею та мавзолею хірурга Пирогова.
•Екскурсія фабрикою “Рошен”.
•Оглядова екскурсія ставкою А.Гітлера, огляд басейну.

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

130 140 159 179 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

110 120 139 159 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

110 120 139 159 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

130 140 159 179 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

320 345 390 410 10
грн грн грн грн грн
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Чернігів + Качанівка
•Оглядова екскурсія вздовж шляху до Чернігогва.
•Оглядова екскурсія м. Чернігів з відвідуванням Чернігівського Дитинця, Антонієвих печер, соборів 12 ст., музею
М. Коцюбинського.
•Переїзд до смт.Качанівка.
•екскурсія Національним історико-культурним заповідником
«Качанівка».

До аквапарку в Бровари

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

275 285 320 350 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•Оглядова екскурсія вздовж шляху до Броварів, відвідини
135 145 155 170 10
страуситної ферми, оглядва екскурсія Переяславом-Хмель- грн грн грн грн грн
ницьким.
•Оглядова екскурсія м. Бровари, відпочинок в аквапарку

Одеські етюди (1 день)

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м. Одеса (оглядова автобусна та пішохідна екскурсії по
375 410 460 510 10
місту, екскурсія «До Одеських катакомб»);
грн грн грн грн грн
•м. Білгород-Дністровський (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Білгород-Дністровської фортеці).

Козацька спадщина

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

(Петриківка-Новомосковськ-Дніпропетровськ)
•Оглядова екскурсія по смт.Петриківка та відвідуванням
Музею прикладного мистецтва петриківського художнього
орнаменту, майстер-клас петриківського розпису, кінний
завод.
•м. Новомосковськ, оглядова екскурсія Соборною площею
та унікальним дерев`яним Троїцьким храмом, обід.
•Оглядова екскурсія м. Дніпропетровськ.

Волинь княжа, Волинь Синьоока
•Огляд руїн Корецького замку.
•Екскурсія янтарною кімнатою м. Рівне.
•Відвідування замка Люберта з підземеллями, домініканського монастиря.
•Оглядова екскурсія м.Луцьк.
•Поселення у готелі. Вільний час. Ночівля.
•Прогулянка с.Шацьк, купання в о. Світязь.
•Екскурсія замком у м. Дубно.
•Прерїзд до м.Острог.
•Екскурсія Острозьким замком.

375 385 420 480 10
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

505 555 600 710 10
грн грн грн грн грн
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ДВОДЕННІ ЕКСКУРСІЇ УКРАЇНОЮ
Казковий світ Кам’янця і Хотина

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м. Кам’янець-Подільський (оглядова екскурсія містом,
440 450 550 570 20
Кам’янець-Подільський замок, Кафедральний костел Петра і грн грн грн грн грн
Павла);
•м. Хотин (оглядова екскурсія містом, Хотинська фортеця);
•смт. Меджибіж (Меджибізький замок);
•с. Жванець (руїни Жванецького замку);
•бункер Вервольф – ставка Гітлера.

Романтичне Східне Поділля
•м. Шпола (географічний центр України);
•с. Вільхівець (садиба-музей Чорновола В'ячеслава Максимовича);
•с. Легедзино (Державний історико-культурний заповідник
«Трипільська культура», Творча майстерня В. Чабанюка);
•м. Умань (оглядова екскурсія містом, Уманський художній
музей, Уманський краєзнавчий музей, могила Цадика Нахмана);
•«Софіївка» - Національний дендрологічний парк;
•с. Синиця (прогулянка парком);
•с. Леськове (палац Даховських);
•с. Буки (Буцький каньйон).

«Парки Київської губернії»

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

275 285 320 350 20
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м. Умань (оглядова екскурсія, дендропарк «Софіївка»);
190 200 240 270 20
•с. Леськове (палац Даховських);
грн грн грн грн грн
•м. Біла Церква (оглядова екскурсія містом, дендрологічний
парк «Олександрія»);
•м. Київ (оглядова екскурсія містом, Ботанічний сад
ім. акад. О.Фоміна, Національний ботанічний сад.

Бессарабські пригоди (Одеса-Вилкове)

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м. Одеса (оглядова автобусна та пішохідна екскурсії по
540 550 570 590 20
місту, екскурсія «До Одеських катакомб»);
грн грн грн грн грн
•м. Білгород-Дністровський (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Білгород-Дністровської фортеці);
•м. Ізмаїл (екскурсія З відвідуванням Ізмаїльської фортеці);
•м. Вилкове (оглядова екскурсія «Українською Венецією»).

8
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50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м. Чернігів (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Чернігів440 450 550 570
ського Дитинця (Валу), Антонієвих печер, Спасо-Преображенгрн грн грн грн
ського собору ХІ ст., Борисоглібського собору ХІІ ст., П'ятницької
церкви ХІІ ст., літературно-меморіального музею М.Коцюбинського);
•м. Новгород-Сіверський (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Замкового городища з середньовічними валами, СпасоПреображенського монастиря ХІ ст., Успенського собору XVII ст.,
пам’ятників князю Ігорю, Ярославні та іншим героям «Слова о
полку Ігоревім»);
•м. Батурин (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Палацу
К. Розумовського та Воскресенської церкви – усипальниці гетьмана);
•смт. Качанівка (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Національного історико-культурного заповідника «Качанівка»).

20
грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

Шляхетна Чернігівщина

Львів + королівські замки
(Львів-замки Львівщини-Почаїв)
•Оглядова автобусна екскурсія м.Львів. Відвідування гори Високий Замок, соборів та храмів Львова;
•пішохідна екскурсія “Вулицями старовинного Львова”. За бажанням відвідування музею-аптеки, каплиці Боїмів, музею зброї “Арсенал”;
•екскурсія Олеським замком;
•екскурсія Підгорецьким замком;
•екскурсія по Почаївській Свято-Троїцькій лаврі. Купання у джерелі „Святої праведної Анни”;
•екскурсія м.Кременець, замок Бони.

589 599 670 699 20
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•День 1. Оглядова екскурсія м. Чернівці.
599 599 670 699
•Переїзд до міста Коломия, оглядова екскурсія. Поселення у гогрн грн грн грн
телі "Коломия".
•Місто Косів — центр народного гуцульського мистецтва (всі види
гуцульського мистецтва. Оглядова екскурсія містом, відвідання
найвідомішого в Україні гуцульського базару.
• с. Шешори. Огляд водоспаду на річці Пістинька. У сусідньому
селі Пістинь екскурсія до дерев'яної гуцульської церкви.
• День 2. Сніданок. Огляд історичного центру міста, музею "Писанки" і "Музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття", найдавнішої дерев'яної церкви Покуття (XVI ст.).
•Переїзд до міста Яремче, оглядова екскурсія, відвідування
ринку виробів народних гуцульських майстрів, Яремчанський водоспад, екскурсія до місця, пов'язаного із життям опришка О.Довбуша.
•м. Надвірна, оглядова екскурсія переїзд до міста Івано-Франківськ.

20
грн

Колоритна Коломия

нк
и
в
Но
9

м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 9; тел.: (0472) 56-98-37, (067) 470-08-97

www.k2k.org.ua

а!

туроператор

Закарпатські замки

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

•м. Ужгород (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Уж- 539 570 650 670 20
городського замку, Музею архітектури і побуту під відкритим грн грн грн грн грн
небом, Кафедрального собору, Горянської Ротонди 19 ст.,
найбільшої в Європі липової алеї);
•с. Середнє (центр виноробства);
•м. Мукачеве (оглядова екскурсія містом з відвідуванням
замку „Паланок”);
•с. Іза (закарпатська столиця сувенірів);
•с. Нижнє Селище (сироварня, де виготовляють сир за
швейцарською технологією).

Земля козаків

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

(Петриківка - Дніпропетровськ - Новомосковськ Запоріжжя - Нікополь - Капулівка)
•Оглядова екскурсія по смт.Петриківка та відвідування
Музею прикладного мистецтва петриківського художнього
орнаменту;
•оглядова екскурсія по м.Дніпропетровськ з відвідуванням
Історичного музею ім. Д.Яворницького;
•оглядова екскурсія по м.Новомосковськ та відвідування
Троїцького собору;
•оглядова екскурсія м.Запоріжжя з відвідуванням Національного заповідника «Хортиця»;
•поселення в готель. Вільний час. Нічліг;
•оглядова екскурсія м.Нікополь та відвідування Нікопольського краєзнавчого музею;
•відвідування с.Капулівка, могили І.Сірка.

Асканія Нова +
•Оглядова екскурсія о. Хортиця;
•оглядова екскурсія до Національного історико-археологічного заповідника “Кам`яна могила”;
•переїзд до м.Асканія Нова, обід;
•екскурсія національним заповідником “Асканія Нова”.
Сафарі на джипах;
•поселення в готель. Вільний час. Нічліг;
•переїзд на Арабатську стрілку;
•купання в термальних водах лікувального гейзера.
•переїзд на Бирючий острів;
•відвідування Азово-Сиваського національного природного
парка.

440 450 550 570 20
грн грн грн грн грн

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

440 450 550 570 20
грн грн грн грн грн
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Київ – столиця України

50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

Оглядова екскурсія: Майдан Незалежності, вул. Хреща- 119 129 149 159 10
тик, Києво-Печерська лавра, Золоті Ворота ХІ ст., Софійгрн грн грн грн грн
ський собор, пам’ятник Б.Хмельницькому, Михайлівський
Золотоверхий монастир, пам’ятник княгині Ользі, Володимирська гірка, пам’ятник князю Володимиру, Андріївський
узвіз, пам’ятник Проні Прокопівні та Свириду Голохвастому,
Поділ, фунікулер, університет ім. Т.Шевченка, та багато-багато іншого).

Духовні скарби України
(Екскурсія до Києво-Печерської лаври + Софійського
собору + Михайлівського Золотоверхого монастиря + Андріївської церкви + Церкви Миколи Чудотворця на воді + оглядова екскурсія містом Київ).

Києво-Печерська лавра
(Свято-Успенський собор + Трапезна Палата + Музей історичних коштовностей України + Музей мініатюри + Музей
книги і друкарства України + дзвіниця + печери).

Аквапарк «Термінал».
Дельфінарій «Немо».
Київський телецентр.
Ботанічні сади Києва.
Верховна Рада України.
Парк «Київ у мініатюрі».
Байковий некрополь.
Найбільша пожежна частина Києва.
Музей народної архітектури та побуту під
відкритим небом Пирогово.
Етнографічний музей «Хутір Савки».
Музей історії Великої Вітчизняної війни.
Національний художній музей України.
Музей пам’яті жертв голодоморів в Україні.
Музей мистецтв ім. Б. і В. Ханенків.
Музей хліба.
Музей води.
Музей авіації.
Ангари Міжнародних авіаліній України.
Музей медицини.
Музей історії туалету.
Музей іграшок.
Музей історії циркового мистецтва.
Кондитерська фабрика «Roshen».
Завод «Оболонь».
Фабрика «Поліграфіст».
Фабрика ялинкових прикрас.
Страусина на ферма.
Бананова ферма.
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10+1

Канікули у Парижі

15+1 20+2

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
330€ 330€ 330€
Оглядова екскурсія по парку DinoZatorland.Нічліг.
ДЕНЬ ДРУГИЙ
Оглядова екскурсія по м.Берлін. Відвідування музеїв.
ДЕНЬ ТРЕТІЙ
ПАРИЖ! Піша прогулянка по Монмартру, оглядом площі Згоди, Опери, собору Паризької Богоматері, Єлісейських полів, Тріумфальної арки. Підйом
на Ейфелеву вежу.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Діснейленд, або ще один день у Парижі.
ДЕНЬ П’ЯТИЙ
Оглядова екскурсія по м.Дрезден, відвідування Дрезденської галереї
ДЕНЬ ШОСТИЙ
Олядова екскурсія м.Краків.

нк
и
в
Но

Італійські канікули

5+1

330
€

100
грн

а!

10+1

15+1 20+2

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
268€ 268€ 268€
Угорщина. Дьєр, оляд міста та основних його цікавинок.
ДЕНЬ ДРУГИЙ
Огядова екскурсія містом, Віденська опера, скарбниця Габсбургів, собор
святого Стефана.
ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Італія! Падуя та Верона - знайомство з Італією. Верона - столиця закоханих.Оглядові екскурсії містом
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Венеція - заручена з морем!! Екскурсії містом, палац Дожів, катання на
гондолах по середньвічним вулицям Венеції.
ДЕНЬ П’ЯТИЙ
Оглядова екскурсія по м. Будапешт, площа Героїв, собор Матіаша, Королівський палац та найбільший у центральній Європі океанаріум.

5+1

268
€

а!
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Канікули у Санкт-Петербурзі

50+5

45+4 28+3 15+2

бонус

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
1800 1900 2200 2200 100
Оглядова екскурсія по м.Санкт-Петербург. Відвідування Російського музею, Храму Спаса на Крові, Нікольського морського собору. Водна екскурсія ріками та каналами.
Поселення в готель.
ДЕНЬ ДРУГИЙ
Сніданок. Екскурсія до Ермітажу. Вільний час. Нічна екскурсія на розведення мостів.
ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Сніданок. Екскурсія крейсером “Аврора”, відвідування Олександро-Невської лаври та Казанського собору. Екскурсія до
м.Пушкін (Царське Село) з відвідуванням парку, Катериненського палацу та Янтарної кімнати. Повернення до м.СанктПетербург.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Сніданок. Екскурсія до Петропавлівської фортеці, Музею артилерії. Відвідування Ісааківського собору та підняття на колонаду. Вільний час.
ДЕНЬ П’ЯТИЙ
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд до м.Петергоф. Відвідування палаців, парків та фонтанів Петергофа. Відїзд до
м.Черкаси.

Канікули у Польщі + Дрезден

10+1 15+1 20+2 5+1

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
188
Оглядова екскурсія Львовом у подарунок! Переїзд до Дрез€
дену
ДЕНЬ ДРУГИЙ
Оглядова екскурсія по м.Дрезден, “Флоренції - на - Ельбі”.
Відвідування Дрезденської картинної галереї
ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Краків - королівське місто, колишня резиденція польських
королів.
Соляні копі Велічки - найстаріше соледобувне підприємство, що функціонувало понад сім століть.
За бажанням - аквапарк.

188 188€
€

188
€

бонус

100
грн
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50+5 45+4 28+3 15+2

бонус

Канікули у Львові
(2 дні та 1 ніч)!
ДЕНЬ ПЕРШИЙ
•Сніданок.
•Оглядова пішохідна та автобусна екскурсії містом Львів;
•Личаківський меморіальний цвинтар;
•Вільний час у місті.
•Ночівля у Єврохостелі, в центрі Львова.

490 550 570 670 20
грн грн грн грн грн

ДЕНЬ ДРУГИЙ
•Сніданок.
•Екскурсія по Оперному театру;
•Музей народної архітектури та побуту під відкритим
небом «Шевченківський гай»; Музей зброї «Арсенал».
або Олеський замок, Підгірський замок, Замок у Дубно
або Почаїв, Кременець, Джерело св. Аннни.
Від’їзд до Черкас.
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бонус

440 450 550 570

20

Канікули у Кам’янець- Подільському + Меджибіж
ДЕНЬ ПЕРШИЙ
грн грн грн грн грн
•Сніданок.
•м. Кам’янець-Подільський (оглядова екскурсія містом,
Кам’янець-Подільський замок, Кафедральний костел Петра і
Павла);
•м. Хотин (оглядова екскурсія містом, Хотинська фортеця);
•Вільний час у місті.
•Ночівля в готелі.
ДЕНЬ ДРУГИЙ
•Сніданок.
•Прощальна екскурсія старим містом;
с. Сутківці, огляд церкви-фортеці 15 ст.
•смт. Меджибіж (Меджибізький замок);
•с. Жванець (руїни Жванецького замку);
•бункер Вервольф – ставка Гітлера.
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