
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

18002 м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 9; а/с №125, ліцензія АГ № 581167 

ЄДРПОУ 37181160, р/р 260029650 в ЧРУ ПАБ «Полтава-Банк», МФО 331489 

тел.: (0472) 56-98-37, (067) 470-08-97, (067) 407-69-87, (093) 771-01-37  www.k2k.org.ua 

КАНІКУЛИ В ОДЕСІ 
«Ах, Одеса, перлина біля моря», - співав легендарний Леонід Утьосов. Не він один 

захоплювався цим містом, яке справді неповторне, колоритне і з дуже гарним почуттям гумору. 
Складно навіть уявити, де можна цікавіше провести вихідні, як не в Одесі. 

1 день (поїзд) 

1 день Виїзд із Черкас  поїздом о 20.00 

2 день Прибуття в Одесу вранці. 

Автобусна оглядова  екскурсія містом, де ви дізнаєтесь про історію міста та  оглянете райони: 

Аркадія, Великий Фонтан, Французський  бульвар, Завод шампанських вин, Ботанічний Сад,  

Одеська Кіностудія...  

 

Пішохідна екскурсія центром міста «Ах, Одесса...!" Потьомкінські сходи, пам’ятник  Дюку де 

Ришельє, Приморський бульвар, знаменитий  Оперний Театр... 

 

Прогулянка по  вул. Деребасовській та Міському Саду - «Монмартру в мініатюрі», де Ви 

зможете посидіти на 12 стулі мадам Петухової,  поряд з легендарним Утьосовим, подивитися 

на Фонтан Парфумів,«Площі Остапа Бендера»,  Галереї «Афіна», «Дерево Кохання»... 

 

Екскурсія до Музею археології. 

Покупка сувенірів на згадку про Одесу. 

Пропонуємо факультативно відвідини Одеського дельфінарію або додаткова екскурсія. 

Виїзд поїздом до Черкас о 19.00. 

3 день Прибуття в Черкаси 6.00.  

ВАРТІСТЬ: 

50+5 45+4 28+3 15+2 бонус 

360 грн. 380 грн. 410 грн. 474 грн. 10 грн. 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

Проїзд поїздом «Черкаси – Одеса» та «Одеса – Черкаси» 

Трансфер Одесою 

Послуги екскурсовода 

Страховка 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Харчування  ≈ 25 грн./сніданок, 35 грн./обід, 

35 грн./вечеря 

Вхідні квитки до музеїв. 

 

2 дні (поїзд) 

1 день Виїзд із Черкас  поїздом о 20.00 

2 день Прибуття в Одесу вранці. 

Автобусна оглядова  екскурсія містом, де ви дізнаєтесь про історію міста та  оглянете райони: 

Аркадія, Великий Фонтан, Французський  бульвар, Завод шампанських вин, Ботанічний Сад,  

Одеська Кіностудія...  

Пішохідна екскурсія центром міста «Ах, Одесса...!" Потьомкінські сходи, пам’ятник  Дюку де 

Ришельє, Приморський бульвар, знаменитий  Оперний Театр... 

Обід (факультативно) 

Прогулянка по  вул. Деребасовській та Міському Саду - «Монмартру в мініатюрі», де Ви 

зможете посидіти на 12 стулі мадам Петухової,  поряд з легендарним Утьосовим, подивитися 

на Фонтан Парфумів,«Площі Остапа Бендера»,  Галереї «Афіна», «Дерево Кохання»... 

Екскурсія до Музею археології. 

Покупка сувенірів на згадку про Одесу. 

Пропонуємо факультативно відвідини Одеського дельфінарію або додаткова екскурсія. 

Заселення до готелю/хостелу 



 

 

 

3 день Сніданок (факультативно) 

Виселення з готелю/хостелу 

 

м. Білгород-Дністровський (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Білгород-Дністровської 

фортеці. 

або  

Вільний час в Одесі 

або 

- Катакомби з екскурсією – 600 грн. на групу + вх . квиток 2 грн. (факультативно) 

- Поїздка в аквапарк «Посейдон» (1 година перебування в басейні) - 45 грн. (факультативно) 

- Одеський дельфінарій вхідні квитки для всіх 60 грн. (факультативно) 

- Відвідини Кінного клубу (з екскурсією, катанням) – 50 грн/ особ. (факультативно) 

Виїзд поїздом до Черкас о 19.00. 

4 день Прибуття в Черкаси 6.00.  

ВАРТІСТЬ: 

50+5 45+4 28+3 15+2 бонус 

530 грн. 550 грн. 580 грн. 644 грн. 20 грн. 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

Проїзд поїздом «Черкаси – Одеса» та «Одеса – Черкаси» 

Трансфер Одесою 

Послуги екскурсовода 

Проживання 

Страховка 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Харчування  ≈ 25 грн./сніданок, 35 грн./обід, 35 

грн./вечеря 

Вхідні квитки до музеїв. 

 

 

1 день (автобус) 

1 день Виїзд із Черкас  автобусом о 19.00 

2 день Приїзд в Одесу вранці. 

Автобусна оглядова  екскурсія містом, де ви дізнаєтесь про історію міста та  оглянете райони: 

Аркадія, Великий Фонтан, Французський  бульвар, Завод шампанських вин, Ботанічний Сад,  

Одеська Кіностудія...  

 

Пішохідна екскурсія центром міста «Ах, Одесса...!" Потьомкінські сходи, пам’ятник  Дюку де 

Ришельє, Приморський бульвар, знаменитий  Оперний Театр... 

 

Прогулянка по  вул. Деребасовській та Міському Саду - «Монмартру в мініатюрі», де Ви 

зможете посидіти на 12 стулі мадам Петухової,  поряд з легендарним Утьосовим, подивитися 

на Фонтан Парфумів,«Площі Остапа Бендера»,  Галереї «Афіна», «Дерево Кохання»... 

Екскурсія до Музею археології. 

Покупка сувенірів на згадку про Одесу. 

Пропонуємо факультативно відвідини Одеського дельфінарію або додаткова екскурсія. 

Виїзд автобусом до Черкас о 19.00. 

3 день Приїзд в Черкаси 6.00.  

ВАРТІСТЬ: 

50+5 45+4 28+3 15+2 бонус 

299 грн. 320 грн. 375 грн. 420 грн. 10 грн. 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

Проїзд автобусом «Черкаси – Одеса – Черкаси» 

Трансфер Одесою 

Екскурсійний супровід 

Страховка 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Харчування  ≈ 25 грн./сніданок, 35 грн./обід, 35 грн./вечеря 

Вхідні квитки до музеїв. 

 



 

 

2 дні (автобус) 

1 день Виїзд із Черкас  автобусом о 19.00 

2 день Приїзд в Одесу вранці. 

Автобусна оглядова  екскурсія містом, де ви дізнаєтесь про історію міста та  оглянете райони: 

Аркадія, Великий Фонтан, Французський  бульвар, Завод шампанських вин, Ботанічний Сад,  

Одеська Кіностудія...  

 

Пішохідна екскурсія центром міста «Ах, Одесса...!" Потьомкінські сходи, пам’ятник  Дюку де 

Ришельє, Приморський бульвар, знаменитий  Оперний Театр... 

Обід (факультативно) 

Прогулянка по  вул. Деребасовській та Міському Саду - «Монмартру в мініатюрі», де Ви 

зможете посидіти на 12 стулі мадам Петухової,  поряд з легендарним Утьосовим, подивитися 

на Фонтан Парфумів,«Площі Остапа Бендера»,  Галереї «Афіна», «Дерево Кохання»... 

 

Екскурсія до Музею археології. 

Покупка сувенірів на згадку про Одесу. 

Пропонуємо факультативно відвідини Одеського дельфінарію або додаткова екскурсія. 

Заселення до готелю/хостелу 

3 день Сніданок (факультативно) 

Виселення з готелю/хостелу 

 

м. Білгород-Дністровський (оглядова екскурсія містом з відвідуванням Білгород-Дністровської 

фортеці. 
або  
Вільний час в Одесі 
або 
- Катакомби з екскурсією – 600 грн. на групу + вх . квиток 2 грн. (факультативно) 

- Поїздка в аквапарк «Посейдон» (1 година перебування в басейні) - 45 грн. (факультативно) 

- Одеський дельфінарій вхідні квитки для всіх 60 грн. (факультативно) 

- Відвідини Кінного клубу (з екскурсією, катанням) – 50 грн/ особ. (факультативно) 
або 
м. Ізмаїл (екскурсія з відвідуванням Ізмаїльської фортеці) 
або 
м.Вилкове (оглядова екскурсія «Українською Венецією») 

Виїзд до Черкас. 

4 день Приїзд в Черкаси 6.00.  

ВАРТІСТЬ: 

50+5 45+4 28+3 15+2 бонус 

475 грн. 493 грн. 549 грн. 593 грн. 20 грн. 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

Проїзд автобусом «Черкаси – Одеса – Черкаси» 

Трансфер Одесою 

Послуги екскурсовода 

Проживання 

Страховка 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Харчування  ≈ 25 грн./сніданок, 35 грн./обід, 35 

грн./вечеря 

Вхідні квитки до музеїв. 

 

 

 

тел.: (0472) 56-98-37, (067) 470-08-97, (067) 407-69-87, (093) 771-01-37    www.k2k.org.ua 

 



 

 

Львів на канікули 
2 дні (автобус) 

День Об’єкти Вартість 

1 день 

 

Відправлення  Трансфер входить в 

вартість туру 

2 день 

 

Прибуття у Львів 

Оглядова екскурсія історичним центром міста.  

Також Ви маєте змогу відвідати: 

Аптеку–музей «Під чорним орлом» – найдавніша з існуючих у Львові аптек, 

діє уже понад два з половиною століття. Це єдина в Україні та Європі діюча 

аптека–музей. Тут, поряд з аптекою, функціонує унікальний музейний 

комплекс, у якому демонструють рідкісні експонати, зібрані науковцями, 

фармацевтами та колекціонерами–ентузіастами. 

Екскурсійний супровід 

входить у вартість туру 

Оперний театр. 

Відкрився театр для глядача 4 жовтня 1900 р. прем'єрою лірико–драматичної 

опери «Янек» Владислава Желенського – про життя карпатських верховинців. 

Сьогодні в оперному театрі працюють понад 40 солістів, балетна трупа (60 

артистів), хор (60 артистів), симфонічний оркестр (90 музикантів). Зараз у 

репертуарі театру 22 опери, 3 оперети та близько 20 балетів. Всі опери йдуть 

мовою оригіналу (італійською, французькою, російською, польською). 

Вартість вхідного квитка 

10 грн. 

Львівську ратушу. 

Щоб оглянути згори Львів є дві можливості, піднятись на Високий Замок або 

Ви можете піднятись на Ратушу, що знаходиться на Площі Ринок. За різними 

підрахунками нагору ведуть 308–426 сходинок. А скільки нарахуєте Ви?   

Вартість вхідного квитка  

5 грн. 

Заселення в хостел. Проживання входить у 

вартість туру 

Вільний час.  Факультативно.  

Вечеря Факультативно. Вартість 

комплексної вечері 35 

грн. 

3 день 

 

Сніданок, виселення з хостелу факультативно 

Личаківське кладовище – відоме меморіальне кладовище у Львові площею 40 

га. На Личаківському цвинтарі налічується понад 3000 надгробків і пам'ятників. 

Серед которихтворенія відомих архітекторів і скульпторів: Антона і Іоганна 

Шімзеров, Гартмана Вітвера, Юліана Марківського, Сергія Литвиненка, Паріса 

Філіпов, Тадеуша Баронча, Леонардо Марконі, Григорія Кузневіча та багатьох 

інших відомих скульпторів. про які ми не згадали. У Львові на Личаківському 

цвинтарі поховані відомі люди: Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Стефан 

Банах, Регіна Марковська, цей список можна продовжувати дуже довго, але 

краще один раз побачити.  

дорослий - 10 грн./люд., 

дитячий 5 грн/люд. + 

екскурсія 80 грн. за 

групу. 

Музей архітектури і побуту під відкритим небом “Шевченківський гай” – 

це музей під відкритим небом, де можна ознайомитись з побутом українців. На 

сьогодні на території етнозон Музею розташовано 124 памятки архітектури, 

котрі обєднані в 54 садиби. В Музеї функціоную чотири виставкових зали. Два 

з них мають постійну експозицію. 

дорослий - 10 грн./люд., 

дитячий 5 грн/люд. + 

екскурсія 50 грн. за 

групу. 

Тустаньська фортеця, Кам’янецький водопад, джерело мертвої та живої 

води, мертве озеро. 

Факультативно 250 грн. 

Виїзд зі Львова о 19.00 

4 день Приїзд в Черкаси (орієнтовно 6  година ранку) 

ВАРТІСТЬ: 

50+5 45+4 28+3 15+2 бонус 

490 грн. 550 грн. 580 грн. 670 грн. 20 грн. 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

Проїзд автобусом «Черкаси – Львів – Черкаси» 

Екскурсійний супровід 

Проживання 

Страховка 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Харчування  ≈ 25 грн./сніданок, 35 грн./обід, 35 грн./вечеря 

Вхідні квитки до музеїв. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1900
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


 

 

1 день (автобус) 

День Об’єкти Вартість 

1 день 

 

Відправлення  Трансфер входить в 

вартість туру 

2 день 

 

Прибуття у Львів 

Оглядова екскурсія історичним центром міста.  

Також Ви маєте змогу відвідати: 

Аптеку–музей «Під чорним орлом» – найдавніша з існуючих у Львові аптек, 

діє уже понад два з половиною століття. Це єдина в Україні та Європі діюча 

аптека–музей. Тут, поряд з аптекою, функціонує унікальний музейний 

комплекс, у якому демонструють рідкісні експонати, зібрані науковцями, 

фармацевтами та колекціонерами–ентузіастами. 

Екскурсійний супровід 

входить у вартість туру 

Оперний театр. 

Відкрився театр для глядача 4 жовтня 1900 р. прем'єрою лірико–драматичної 

опери «Янек» Владислава Желенського – про життя карпатських верховинців. 

Сьогодні в оперному театрі працюють понад 40 солістів, балетна трупа (60 

артистів), хор (60 артистів), симфонічний оркестр (90 музикантів). Зараз у 

репертуарі театру 22 опери, 3 оперети та близько 20 балетів. Всі опери йдуть 

мовою оригіналу (італійською, французькою, російською, польською). 

Вартість вхідного квитка 

10 грн. 

Львівську ратушу. 

Щоб оглянути згори Львів є дві можливості, піднятись на Високий Замок або 

Ви можете піднятись на Ратушу, що знаходиться на Площі Ринок. За різними 

підрахунками нагору ведуть 308–426 сходинок. А скільки нарахуєте Ви?   

Вартість вхідного квитка  

5 грн. 

Личаківське кладовище – відоме меморіальне кладовище у Львові площею 

40 га. На Личаківському цвинтарі налічується понад 3000 надгробків і 

пам'ятників. Серед которихтворенія відомих архітекторів і скульпторів: 

Антона і Іоганна Шімзеров, Гартмана Вітвера, Абеля Марії Пер'є, Пауля 

Еутеле, Юліана Марківського, Сергія Литвиненка, Паріса Філіпов, Тадеуша 

Баронча, Леонардо Марконі, Григорія Кузневіча та багатьох інших відомих 

скульпторів. про які ми не згадали. У Львові на Личаківському цвинтарі 

поховані відомі люди: Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Стефан Банах, Регіна 

Марковська, Марія Конопницької, Ісідор Шараневіч, Богдан Дедіцкій, 

Клавдія Алексевіч, Іван Кріпьякевіч, Ірина Вільде, Артур Гротгер, Ігор 

Білозір, Віктор Чукаріна, цей список можна продовжувати дуже довго, але 

краще один раз побачити.  

дорослий - 10 грн./люд., 

дитячий 5 грн/люд. + 

екскурсія 80 грн. за 

групу. 

або Музей архітектури і побуту під відкритим небом “Шевченківський 

гай” – це музей під відкритим небом, де можна ознайомитись з побутом 

українців. На сьогодні на території етнозон Музею розташовано 124 памятки 

архітектури, котрі обєднані в 54 садиби. В Музеї функціоную чотири 

виставкових зали. Два з них мають постійну експозицію. 

дорослий - 10 грн./люд., 

дитячий 5 грн/люд. + 

екскурсія 50 грн. за 

групу. 

Виїзд зі Львова о 19.00  

3 день Приїзд в Черкаси (орієнтовно 6  година ранку)  

ВАРТІСТЬ: 

50+5 45+4 28+3 15+2 бонус 

350 грн. 379 грн. 441 грн. 472 грн. 10 грн. 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

Проїзд автобусом «Черкаси – Львів – Черкаси» 

Екскурсійний супровід 

Страховка 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Харчування  ≈ 25 грн./сніданок, 35 грн./обід, 35 

грн./вечеря 

Вхідні квитки до музеїв. 

 

тел.: (0472) 56-98-37, (067) 470-08-97, (067) 407-69-87, (093) 771-01-37    www.k2k.org.ua 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1900
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


 

 

1 день (поїзд) 

День Об’єкти Вартість 

1 день 

 

Відправлення  поїздом Трансфер входить в 

вартість туру 

2 день 

 

Прибуття у Львів 

Оглядова екскурсія історичним центром міста.  

Також Ви маєте змогу відвідати: 

Аптеку–музей «Під чорним орлом» – найдавніша з існуючих у Львові аптек, діє 

уже понад два з половиною століття. Це єдина в Україні та Європі діюча аптека–

музей. Тут, поряд з аптекою, функціонує унікальний музейний комплекс, у якому 

демонструють рідкісні експонати, зібрані науковцями, фармацевтами та 

колекціонерами–ентузіастами. 

Екскурсійний супровід 

входить у вартість туру 

Оперний театр. 

Відкрився театр для глядача 4 жовтня 1900 р. прем'єрою лірико–драматичної 

опери «Янек» Владислава Желенського – про життя карпатських верховинців. 

Сьогодні в оперному театрі працюють понад 40 солістів, балетна трупа (60 

артистів), хор (60 артистів), симфонічний оркестр (90 музикантів). Зараз у 

репертуарі театру 22 опери, 3 оперети та близько 20 балетів. Всі опери йдуть 

мовою оригіналу (італійською, французькою, російською, польською). 

Вартість вхідного 

квитка 10 грн. 

Львівську ратушу. 

Щоб оглянути згори Львів є дві можливості, піднятись на Високий Замок або Ви 

можете піднятись на Ратушу, що знаходиться на Площі Ринок. За різними 

підрахунками нагору ведуть 308–426 сходинок. А скільки нарахуєте Ви?   

Вартість вхідного 

квитка  

5 грн. 

Личаківське кладовище – відоме меморіальне кладовище у Львові площею 40 га. 

На Личаківському цвинтарі налічується понад 3000 надгробків і пам'ятників. 

Серед которихтворенія відомих архітекторів і скульпторів: Антона і Іоганна 

Шімзеров, Гартмана Вітвера, Абеля Марії Пер'є, Пауля Еутеле, Юліана 

Марківського, Сергія Литвиненка, Паріса Філіпов, Тадеуша Баронча, Леонардо 

Марконі, Григорія Кузневіча та багатьох інших відомих скульпторів. про які ми не 

згадали. У Львові на Личаківському цвинтарі поховані відомі люди: Іван Франко, 

Маркіян Шашкевич, Стефан Банах, Регіна Марковська, Марія Конопницької, 

Ісідор Шараневіч, Богдан Дедіцкій, Клавдія Алексевіч, Іван Кріпьякевіч, Ірина 

Вільде, Артур Гротгер, Ігор Білозір, Віктор Чукаріна, цей список можна 

продовжувати дуже довго, але краще один раз побачити. або 

дорослий - 10 грн./люд., 

дитячий 5 грн/люд. + 

екскурсія 80 грн. за 

групу. 

Музей архітектури і побуту під відкритим небом “Шевченківський гай” – це 

музей під відкритим небом, де можна ознайомитись з побутом українців. На 

сьогодні на території етнозон Музею розташовано 124 памятки архітектури, котрі 

обєднані в 54 садиби. В Музеї функціоную чотири виставкових зали. Два з них 

мають постійну експозицію. 

дорослий - 10 грн./люд., 

дитячий 5 грн/люд. + 

екскурсія 50 грн. за 

групу. 

Виїзд зі Львова о 18/.00  

3 день Приїзд  

ВАРТІСТЬ: 

50+5 45+4 28+3 15+2 бонус 

310 грн. 330 грн. 360 грн. 380 грн. 10 грн. 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

Проїзд поїздом «Черкаси – Львів – Черкаси» 

Екскурсійний супровід 

Страховка 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Харчування  ≈ 25 грн./сніданок, 35 грн./обід, 35 

грн./вечеря 

Вхідні квитки до музеїв. 

 

тел.: (0472) 56-98-37, (067) 470-08-97, (067) 407-69-87, (093) 771-01-37    www.k2k.org.ua 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1900
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


 

 

2 дні (поїзд) 

День Об’єкти Вартість 

1 день 

 

Відправлення  Трансфер входить в 

вартість туру 

2 день 

 

Прибуття у Львів 

Оглядова екскурсія історичним центром міста.  

Також Ви маєте змогу відвідати: 

Аптеку–музей «Під чорним орлом» – найдавніша з існуючих у Львові аптек, діє 

уже понад два з половиною століття. Це єдина в Україні та Європі діюча аптека–

музей. Тут, поряд з аптекою, функціонує унікальний музейний комплекс, у якому 

демонструють рідкісні експонати, зібрані науковцями, фармацевтами та 

колекціонерами–ентузіастами. 

Екскурсійний супровід 

входить у вартість туру 

Оперний театр. 

Відкрився театр для глядача 4 жовтня 1900 р. прем'єрою лірико–драматичної 

опери «Янек» Владислава Желенського – про життя карпатських верховинців. 

Сьогодні в оперному театрі працюють понад 40 солістів, балетна трупа (60 

артистів), хор (60 артистів), симфонічний оркестр (90 музикантів). Зараз у 

репертуарі театру 22 опери, 3 оперети та близько 20 балетів. Всі опери йдуть 

мовою оригіналу (італійською, французькою, російською, польською). 

Вартість вхідного 

квитка 10 грн. 

Львівську ратушу. 

Щоб оглянути згори Львів є дві можливості, піднятись на Високий Замок або Ви 

можете піднятись на Ратушу, що знаходиться на Площі Ринок. За різними 

підрахунками нагору ведуть 308–426 сходинок. А скільки нарахуєте Ви?   

Вартість вхідного 

квитка  

5 грн. 

Заселення в хостел. Проживання входить у 

вартість туру 

Вільний час.  Факультативно.  

Вечеря Факультативно. 

Вартість комплексної 

вечері 35 грн. 

3 день 

 

Сніданок, виселення з хостелу факультативно 

Личаківське кладовище – відоме меморіальне кладовище у Львові площею 40 

га. На Личаківському цвинтарі налічується понад 3000 надгробків і пам'ятників. 

Серед которихтворенія відомих архітекторів і скульпторів: Антона і Іоганна 

Шімзеров, Гартмана Вітвера, Абеля Марії Пер'є, Пауля Еутеле, Юліана 

Марківського, Сергія Литвиненка, Паріса Філіпов, Тадеуша Баронча, Леонардо 

Марконі, Григорія Кузневіча та багатьох інших відомих скульпторів. про які ми 

не згадали. У Львові на Личаківському цвинтарі поховані відомі люди: Іван 

Франко, Маркіян Шашкевич, Стефан Банах, Регіна Марковська, Іван 

Кріпьякевіч, Ірина Вільде, Артур Гротгер, цей список можна продовжувати дуже 

довго, але краще один раз побачити.  

дорослий - 10 грн./люд., 

дитячий 5 грн/люд. + 

екскурсія 80 грн. за 

групу. 

або Музей архітектури і побуту під відкритим небом “Шевченківський 

гай” – це музей під відкритим небом, де можна ознайомитись з побутом 

українців. На сьогодні на території етнозон Музею розташовано 124 памятки 

архітектури, котрі обєднані в 54 садиби. В Музеї функціоную чотири 

виставкових зали. Два з них мають постійну експозицію. 

дорослий - 10 грн./люд., 

дитячий 5 грн/люд. + 

екскурсія 50 грн. за 

групу. 

Виїзд зі Львова о 18.00 

4 день Приїзд в Черкаси (орієнтовно 6  година ранку) 

ВАРТІСТЬ: 

50+5 45+4 28+3 15+2 бонус 

500 грн. 510 грн. 530 грн. 560 грн. 20 грн. 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

Проїзд поїздом «Черкаси – Львів – Черкаси» 

Екскурсійний супровід 

Проживання 

Страховка 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Харчування  ≈ 25 грн./сніданок, 35 грн./обід, 35 

грн./вечеря 

Вхідні квитки до музеїв. 

 

 

тел.: (0472) 56-98-37, (067) 470-08-97, (067) 407-69-87, (093) 771-01-37    www.k2k.org.ua 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1900
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


 

 

КАЗКОВИЙ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

 
Кам’янець – Подільський - дивовижне місто, яке варто відвідати кожному. Саме Кам'янець-

Подільський займає третє місце за кількістю архітектурних пам'яток в Україні. Більша їхня частина 
розташована в «Старому місті».     

Кам'янець-Подільський – місто, що зберегло дух середніх віків. Тут Ви побачите одну з 
найбільших оборонних споруд України - фортецю, що займає провідне місце у світовій історії 
оборонного зодчества. 

2 дні (автобус) 

 Опис Вартість 

1 день  Виїзд із міста Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 9 

2 день Приїзд у м. Хотин.   

Екскурсія Хотинською фортецею. Фортеця 13 — 18 століття у 

місті Хотин на Дністрі, що у Чернівецькій області, Україна. Сьогодні на 

території фортеці розташований Державний історико-архітектурний 

заповідник «Хотинська фортеця». Одне з семи чудес України. 

Хотинська фортеця веде свій початок від Хотинського форту, що був 

створений у 10 столітті князем Володимиром Святославичем як одне із 

порубіжних укріплень південного заходу Русі, у зв'язку з приєднанням 

до неї буковинських земель.  

Вхідні квитки: 

дорослий 20 

грн/особа, дитячий 10 

грн/особа. 

Переїзд Хотин – Кам’янець-Подільський.  

Приїзд у Кам’янець Подільський. Поселення в готель. Вільний час. 
Переїзд до с. Кривче, Кам’янець Подільського району, Хмельницької області..  
Екскурсія в печеру Кришталеву. Вхід в печеру розташований на крутому схилі. Крім лабіринта 

коридору, в печері є великі зали, галерей і залів покриті білосніжними, а також забарвленими у 

різноманітні кольори кристалами вторинного гіпсу, що надає печері казкової краси, звідси і назва 

- Кришталева. Півтора кілометри електрифікованої і обладнаної для екскурсійного відвідування 

траси забезпечать відвідувачам півторагодинну подорож неповторним світом казки, під час якої 

вони почують безліч легенд і цікавих історій підземного життя печери. 
Екскурсія фортецею у Кам’янці-Подільському.  Кам'янець-

подільська фортеця, входить в «сімку» найцікавіших місць України: 

Російські ворота, Турецький міст, Російські і Польські фільварки, огляд 

по фортеці. Західний бастіон, етнографічний зал «Традиції та обряди». 

Вхідні квитки 

дорослий  20 

грн/особа, дитячий 10 

грн/особа 
Повернення в готель. Ночівля.  

3 день Сніданок  Входить у вартість. 
Оглядова пішохідна  екскурсія по Кам'янцю-

Подільському: Новопланівський міст, Ратуша, Польский магістрат, 

Тріумфальна арка, Православна церква Петра і Павла, Турецький 

бастіон, Вітряні ворота, перший комерційний банк на Поділлі, історія 

готелю «больові», Домініканський костел, будинок «Потоцьких» , 

Російський магістрат, Вірменський торговий дім, Миколаївська церква, 

Трінітарський костел і багато іншого. 

Входить у вартість. 

Виїзд із м. Кам’янець-Подільський. 
Екскурсія у с. Меджибіж. У середині 16 ст. місце належить шляхтичам 

Сенявським, з 1540р. починається будівництво кам’яного замку, палацу, 

пізніше костьолу. Це був справжній форпост для захисту Подільської 

землі. У середньовіччі Меджибіж був великим містом, значну частину 

становила єврейська громада. 

Вхідні квитки 

дорослий  20 

грн/особа, дитячий 

10 грн/особа 

Виїзд з с. Меджибіж. 

4день Повернення в м. Черкаси. 

Вартість 600 грн. 

У вартість входить: проїзд, проживання, сніданок, супровід, страховка. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

Весняні канікули на ОСТРОВІ ХОРТИЦЯ 

1 день (автобус) 

1 день Виїзд із м. Черкаси о 20.00. 

2 день Оглядова екскурсія по місту Запоріжжя. 

Запорізький обласний краєзнавчий музей - був заснований у 1921 р. Першим його директором став 

Я.П. Новицький. Після смерті свого засновника музей поступово занепав, переїжджаючи з місця на 

місце; 

- Музей історії зброї ; 

- Дніпровська гідроелектростанція  ім. В.І. Леніна по праву можна вважати символом Запоріжжя та 

цілої епохи. Вже більш ніж 75 років вона працює на користь людям. З побудовою у Запоріжжі потужної 

гідроелектростанції стало можливим не тільки безперешкодне судноплавство Дніпром, але й будівництво 

і розвиток на півдні України колосального індустріального комплексу, що корінним чином вплинуло на 

розвиток південних, центральних та східних областей країни.. 

Відвідування національного заповідника «Хортиця». 

Острів Хортиця - унікальна комплексна історико-культурна та природна пам'ятка, що охоплює період 

від мезоліту до ХХ століття, всесвітньо відома як колиска Запорозького козацтва та осередок першої в 

світі демократичної республіки. 

- музей історії запорозького козацтва; 
- історико-культурний комплекс «Запорозька Січ»; 

- катання на теплоходику; 

- відвідання Кінного театру. 

Виїзд автобусом до Черкас о 20.00. 

3 день Приїзд в м. Черкаси орієнтовно о 08.00. 

ВАРТІСТЬ: 
15+2 28+3 45+4 бонус 

369 грн 315 грн 275 грн 10 грн 

 
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

- проїзд автобусом єврокласу; 

- екскурсійний супровід; 

- страховка.  

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

- харчування (сніданок 30 грн, обід 50 грн, вечеря 50 грн); 

- вхідні квитки до музеїв. 

2 дня (автобус) 

1 день Виїзд із м. Черкаси о 20.00. 

2 день Оглядова екскурсія по місту Запоріжжя. 

- Запорізький обласний краєзнавчий музей; 

- Музей історії зброї; 

- Дніпровська гідроелектростанція  ім. В.І. Леніна. 

Ночівля. 

3 день Сніданок. 

Відвідування національного заповідника «Хортиця». 

Острів Хортиця - унікальна комплексна історико-культурна та природна пам'ятка, що охоплює період 

від мезоліту до ХХ століття, всесвітньо відома як колиска Запорозького козацтва та осередок першої в 

світі демократичної республіки. 

- музей історії запорозького козацтва; 
- історико-культурний комплекс «Запорозька Січ»; 

- катання на теплоходику; 

- відвідання Кінного театру. 

Виїзд автобусом до Черкас о 20.00. 

4 день Приїзд в м. Черкаси орієнтовно о 08.00. 

ВАРТІСТЬ: 
15+2 28+3 45+4 бонус 

550 грн 499 грн 449 грн 20 грн 
 

У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

- проїзд автобусом єврокласу; 

- екскурсійний супровід; 

- страховка.  

 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

- харчування (сніданок 30 грн, обід 50 грн, вечеря 50 грн); 

- вхідні квитки до музеїв. 

 

http://www.zotic.zp.ua/obj_zap03.html
http://www.zotic.zp.ua/obj_zap03.html


 

 

НА СВЯТО ШОКОЛАДУ ДО ЛЬВОВА!!! 

15-17 лютого 
У Львові особлива любов до шоколаду: його їдять, п'ють, дарують, ним пишаються, 

насолоджуються, захоплюються, з ним фантазують, ідуть у гості, освідчуються у коханні, приймають 

серйозні життєві рішення. І тільки у Львові, найсолодшому місті України, шоколад називають особливо – 

"чоколяда". Львів'яни навіть вигадали власну вільноконвертовану валюту – хочеш комусь віддячити, кажеш: 

"З мене чоколяда" 

 
Під час Національного Свята Шоколаду відбувається чимало «шоколадних» атракцій: шоколадний 

фонтан, цукерковий кулькоспад, створення та поїдання найдовшого шоколадного торта, майстер–класи з 

приготування шоколадних виробів, вирізьблення шоколадних фігур – найсолодше свято дарує найсолодші 

враження… 

 

Програма туру 

 

Дата Об’єкти Вартість 

15.02.2013 

21.00 

Збір групи на площі Дружби Народів. Виїзд із м. Черкаси Трансфер входить в 

вартість туру 

16.02.2013 Прибуття до м. Львів. Оглядова екскурсія історичним центром 

міста.  

Також Ви маєте змогу відвідати: 

Аптеку–музей «Під чорним орлом» – найдавніша з існуючих у 

Львові аптек, діє уже понад два з половиною століття. Це єдина в 

Україні та Європі діюча аптека–музей. Тут, поряд з аптекою, 

функціонує унікальний музейний комплекс, у якому демонструють 

рідкісні експонати, зібрані науковцями, фармацевтами та 

колекціонерами–ентузіастами. 

Екскурсійний супровід 

входить у вартість туру. 

Оперний театр. 

Відкрився театр для глядача 4 жовтня 1900 р. прем'єрою лірико–

драматичної опери «Янек» Владислава    Желенського – про життя 

карпатських верховинців. Сьогодні в оперному театрі працюють 

понад 40 солістів, балетна трупа (60 артистів), хор (60 артистів), 

симфонічний оркестр (90 музикантів). Зараз у репертуарі театру 22 

опери, 3 оперети та близько 20 балетів. Всі опери йдуть мовою 

оригіналу (італійською, французькою, російською, польською). 

Вартість вхідного квитка 

10 грн. 

Львівську ратушу. 

Щоб оглянути згори Львів є дві можливості, піднятись на Високий 

Замок або Ви можете піднятись на Ратушу, що знаходиться на Площі 

Ринок. За різними підрахунками нагору ведуть 308–426 сходинок. А 

скільки нарахуєте Ви?   

Вартість вхідного квитка  

5 грн. 

Заселення в хостел. Проживання входить у 

вартість туру 

Відвідання свята шоколаду.Вільний час. Вечеря, ночівля. 

17.02.2013 Сніданок Сніданок входить у 

вартість туру 

Відвідання свята шоколаду. Вільний час. Обід.  

17.02.2013 

16.30 

Збір групи. Виїзд до м. Черкаси. 

Вартість туру 799  грн.  
У вартість входить: проїзд, проживання, сніданок, екскурсійний супровід, страховка.  

 

Для шкільних груп вартість становить 650 грн особа !!!!  
 

Туроператор залишає за собою право змінити перевізника, час відправлення, порядок відвідування об’єктів, 

передбачених програмою туру. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1900


 

 

ЕКСКУРСІЯ КОНДИТЕРСЬКОЮ ФАБРИКОЮ 

«РОШЕН» 

 

Міжнародна Кондитерська Корпорація ROSHEN - один з найбільших 

європейських виробників кондитерських виробів. Під власним «солодким знаком 

якості» ROSHEN виробляє близько 200 видів продукції бездоганної якості 

(шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і 

торти). Загальний обсяг виробництва становить 410 тисяч тонн на рік. 

 
ДАТИ ЕКСКУРСІЙ 

 
Січень Лютий Березень Квітень 

10 січня 06 лютого 07 березня  06 квітня 

11 січня 13 лютого 14 березня  10 квітня 

15 січня 14 лютого 15 березня  13 квітня 

16 січня 21 лютого 21 березня  17 квітня 

17 січня 22 лютого 22 березня  19 квітня 

18 січня 26 лютого 28 березня  20 квітня 

22 січня 28 лютого   23 квітня 

23 січня  26 квітня 

 27 квітня 

 
Під час цієї захоплюючої екскурсії діти матимуть можливість на власні очі побачити процес 

виготовлення солодощів. А після екскурсії на школярів чекає приємний сюрприз – дегустація 

найсмачніших солодощів та цікавий подарунок від ROSHEN.  

Вартість 
 

 

 

 
У вартість входить: проїзд комфортабельним автобусом єврокласу, страховка, екскурсійний 

супровід. 

 

Екскурсії фабрикою – безкоштовні, проводяться для учнів шкіл віком від 8 до 14 

років. Максимальна кількість дітей в групі – 30 осіб, супроводжуючих дорослих – не  

більше 2-х. http://mir.roshen.com.ua/  
тел.: (0472) 56-98-37, (067) 470-08-97, (067) 407-69-87, (093) 771-01-37    www.k2k.org.ua 

68+7 45+4 28+3 15+2 
Комісійна 

виногорода 

100 110 135 155 10 

http://mir.roshen.com.ua/


 

 

 

 

Німецька казка 
Львів – Берлін – Гамбург – Любек – Бремен – Краків – Велічка - Львів 

Програма туру 
День перший (24 

березня) 

Львів. Зустріч кожного гостя представником фірми Алголь. 8:30 – виїзд зі Львова. Проходження кордону.  

Переїзд по території Польщі. Час на обід.Поселення в транзитному готелі та ночівля. 

День другий 

(25 березня) 

Сніданок. Виселення з готелю. Приїзд в Берлін (орієнтовний час - 13:00).  Оглядова екскурсія по Берліну. 

Вільний час. Час на обід. Рекомендуємо: найкращий в світі зоопарк  (16€ дорослі, 8€ діти до 15 років). Переїзд 

до Гамбурга. Поселення в готель та ночівля. 

День третій 
(26 березня) 

Сніданок. 9:00 - Оглядова екскурсія по Гамбургу.  Вільний час. Час на обід. Рекомендуємо: екскурсія 
в Любек (25€).  Ночівля в готелі. 

День четвертий 
(27 березня) 

Сніданок. Виселення з готелю. Вільний час. Рекомендуємо: екскурсія в Бремен (30€).   Час на обід. 14:00 -
 переїзд до Польщі. Поселення в транзитному готелі та ночівля. 

День п’ятий 
(28 березня) 

Сніданок. Виселення з готелю. 9:00 - Переїзд до Кракова. Оглядова екскурсія «Королівський шлях».  Вільний 
час. Час на обід. - екскурсія в Соляні копальні Велічка (25€ дорослі, 20€ діти до 12 років).   Нічний переїзд в 

Україну. Орієнтовний час виїзду 20:00. 

День шостий ( 29 

березня) 

Прибуття у Львів (до 10:00). Подарунок від фірми – пішохідна екскурсія «Львів – королівське місто». 

 
Фірма залишає за собою право змінювати програму туру без зменшення загального обсягу послуг. Автобусне обслуговування у вільний 

час не передбачене. Мінімальна кількість туристів для здійснення факультативної програми – 30 осіб. 

Вартість факультативних програм складається з вартості вхідних квитків та/або транспортного обслуговування та/або послуг 

гіда та/або резервації. Вартість оплачених та невикористаних послуг не повертається! 

У програмах туру вказано орієнтовний час. Точне місце і час від'їзду з міста, початок екскурсій і додаткової програми оголошується 

керівником групи. 

 

Вартість 260 Є. 

Винагорода організатору від 5Є до 15 Є. 

Мить в Парижі  
Львів – Берлін – Париж – «Діснейленд» – Дрезден - Львів 

Програма туру 
День перший  Львів. Зустріч кожного гостя представником фірми Алголь.   

8:30 – виїзд зі Львова.  Проходження кордону. Переїзд по території Польщі.  

Час на обід. Поселення в транзитному готелі та ночівля. 

День другий 

 

Сніданок. Виселення з готелю. 

Приїзд в Берлін (орієнтовний час - 13:00). Пересування по Берліну громадським транспортом. 

Піша екскурсія по Берліну (метро  ~2€).  Вільний час. Час на обід. 

 Рекомендуємо: найкращий в світі зоопарк  (16€ дорослі, 8€ діти до 15 років). Нічний переїзд 

до Франції. 

День третій 

 

Прибуття в Париж (орієнтовний час - 14:00). Пересування по Парижу громадським транспортом. Піша екскурсія «Серце 

Парижу – Нотр Дам та Латинський квартал».   Вільний час. Час на обід. Рекомендуємо відвідати Лувр  (14€ дорослі, 2,5€ 

діти до 17 років).   Рекомендуємо: круїз по Сені на кораблику  (11€ дорослі, 8€ діти до 12 років).  Поселення в готелі та 

ночівля. 

День четвертий 
 

Сніданок. Виселення з готелю. Вільний день. Рекомендуємо: Діснейленд (60€).   

Час на обід. 

15:30 - виїзд з Діснейленду (туристи, які залишились в Парижі, самостійно добираються до Діснейленду приміською 

електричкою, яка є продовженням лінії метро – простіше не буває). Переїзд на територію Німеччини.  

Поселення в готелі та ночівля. 

День п’ятий 

 

Сніданок. Виселення з готелю. 

Переїзд у древню столицю Саксонії Дрезден.   

Знайомство з містом розпочнеться з оглядової екскурсії «Перлина німецького бароко».   

Вільний час. Час на обід. Рекомендуємо: відвідати картинну галерею «Alte Meister» – «Старі майстри»  (12€ дорослі, 2€ діти 

до 16 років).   

Виїзд в Україну. Орієнтовний час виїзду 17:00. 

День шостий  Прибуття у Львів (до 13:00). Подарунок від фірми – пішохідна екскурсія «Львів – королівське місто».  

 
Фірма залишає за собою право змінювати програму туру без зменшення загального обсягу послуг. Автобусне обслуговування у вільний 

час не передбачене. Мінімальна кількість туристів для здійснення факультативної програми – 30 осіб. 

Вартість факультативних програм складається з вартості вхідних квитків та/або транспортного обслуговування та/або послуг 

гіда та/або резервації. Вартість оплачених та невикористаних послуг не повертається! 

У програмах туру вказано орієнтовний час. Точне місце і час від'їзду з міста, початок екскурсій і додаткової програми оголошується 

керівником групи 

Вартість 295 Є. 

Винагорода організатору від 5Є до 15 Є. 

http://www.algol.com.ua/_lib/_admin/?MB=63
http://www.algol.com.ua/
http://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=115%26CID=3%26PID=80%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities%26province=
http://www.zoo-berlin.de/en.html
http://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=66%26CID=3%26PID=170%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities
http://www.algol.com.ua/_lib/blocks.php?lang=448&jump=98
http://www.kopalnia.pl/
http://www.algol.com.ua/tours/t/main.php?TID=982&jump=&lang=&additionalAction=
http://www.algol.com.ua/_lib/blocks.php?lang=448&jump=63
http://www.algol.com.ua/_lib/_admin/?MB=63
http://www.algol.com.ua/
http://www.zoo-berlin.de/en.html
http://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=40%26CID=3%26PID=72%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities%26province=
http://www.louvre.fr/
http://www.bateauxparisiens.com/
http://www.disneyland15.com/
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http://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=19%26CID=3%26PID=1%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities
http://www.algol.com.ua/_lib/blocks.php?lang=448&jump=63


 

 

АСКАНІЯ НОВА  

Пропонуємо захоплюючий тур до одного з 7 природних чудес України 

заповідника "Асканія Нова" + острів Хортиця +термальні 
води на Арабатській стрілці 

 

      Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Фрідріха 

Едуардовича Фальц-Фейна - найстаріший степовий резерват 

миру, одне з 7 природних чудес України, що входить в сотню 

найбільш відомих заповідних територій планети, вже 

відсвяткував своє сторіччя. 
   

      Має 12 відділів (у тому числі ботанічного парку та 

заповідного степу і зоологічного парку), 9 лабораторій, 

науковий музей; веде експериментальне господарство і 4 

племінні заводи сільськогосподарських тварин.  

Площа заповідника становить 33 307,6 га, з них        

11 054  га — «абсолютно заповідна» степова зона. 

Асканійський степ вважається типчаково— ковиловим.  

У заповіднику є не менше 1155 видів членистоногих, 7 

видів земноводних та плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори 

року пролітає більше 270 видів птахів, з яких 107 видів 

залишаються на гніздування. Крім того, тут ростуть 478 вищих 

рослин.  

У «Червону книгу України» занесено 13 видів рослин, 3 

види грибів та 4 — лишайників. 

Великою популярністю серед туристів користуються 

екскурсії степом в кінному екіпажі маршрутом, прокладеним 

територією Великого Чапельського поду. 

Екологічна стежка заповідного степу проходить територією 

ділянки «Стара» (площа 520 га), де представлені майже всі характерні типи рослинності та ґрунтів. 

Програма 
1 день Виїзд із м. Черкаси 

2 день Приїзд до заповідника «Асканія Нова». Екскурсія заповідником. 
Оглядова екскурсія по зоо- та дендропарку „Перлина в степу”– 2,5 години; Ціна квитків: дорослий - 25грн., дитячий - 15 

грн. 

Обід (факультативно 35 грн.) 

Сафарі на джипах в заповідний степ, де утримуються табуни диких тварин. Група 10-12 чоловік. Час перебування на 
маршруті 2 години. Ціна одного місця - 50 грн. 

Поселення, нічліг. 

3 день Виселення. Сніданок (факультативно 25 грн.) 

Переїзд на Арабатську стрілку. Купання в термальний джерелах. 

Переїзд на острів хортиця. 

Пропонуємо екскурсії: 
Оглядова екскурсія до Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна могила»: 10 дитячий, 15 

дорослий. Квиток на екскурсійне обслуговування  45 грн (30 осіб) 

Музей історії запорозького козацтва: 75 грн екскурсовод 8-30 осіб, вхідні квитки 9 грн дорослий, 4,5 грн дитячий. 

Катання на теплоходику: дорослий 50 грн, дитячий 35 грн 
Відвідання Кінного театру: дитячий квиток 30 грн, дорослий 60 грн. 

Від’їзд до Черкас  

4 день Приїзд в м. Черкаси орієнтовно о 08.00. 

ВАРТІСТЬ: 

15+2 28+3 45+4 бонус 

535 грн 435 грн 410 грн 20 грн 

ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: 

- проїзд автобусом єврокласу; 

- екскурсійний супровід; 

- страховка. 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

- харчування (сніданок 25 грн, обід 35 грн, вечеря 35 грн); 

- вхідні квитки до музеїв. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 

 

 

18002 м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 9; а/с №125, ліцензія АГ № 581167 

ЄДРПОУ 37181160, р/р 260029650 в ЧРУ ПАБ «Полтава-Банк», МФО 331489 

тел.: (0472) 56-98-37, (067) 470-08-97, (067) 407-69-87, (093) 771-01-37  www.k2k.org.ua 

Запрошуємо на одноденні екскурсії 

Екскурсійні маршрути 
Група / вартість (грн.) Винагорода 

організатору 
за 1 особу (грн.) 

68+7 45+4 28+3 15+2 

Черкаси – серце Наддніпрянщини 10 16 25 35 300/200/130/70 

Канів-Мошни-Мамонти 
70 80 99 120 

500/350/ 

200/100 

Скарби Золотоніщини (м. Золотоноша,    липа 

М.Максимовича, церква св. Параскеви, музей 

Максимовича)  

60 80 85 95 
500/350/ 

200/100 

Чигиринщина (м.Чигирин, с.Суботів, Холодний Яр) 75 87 108 120 500/350/200/100 

Духовні скарби Кам’янщини (м. Сміла, дерев’яні 

храми Кам’янщини, Кам’янський історичний музей, 

музей О.С.Пушкіна та П.І.Чайковського, Тясминський 

каньйон) 

80 90 99 120 500/350/200/100 

Умань (садиба В.Чорновола, «Софіївка», музей 

Трипілля, гідротурбінний млин) 
90 100 124 149 500/350/200/100 

Кобзар Екстрим-тур (м. Городище, «Вільшанська 

світлиця», Націон. заповідник «Батьківщина 

Т.Шевченка», с.Будище, с.Моринці, с.Шампань,  

катання на БТР, БМП, БРДМ) 

100 120 130 150 500/350/200/100 

Де Русі початок… (с.Мошни, м.Корсунь-

Шевченківський, с.Квітки (музей К.Г.Стеценка), 

с.Бровахи) 

75 95 99 120 500/350/200/100 

Парк «Київська Русь» + Приватний історико-

археологічний музей “Прадавня Аратта – Україна” 
110 130 149 169 500/350/200/100 

Переяслав-Хмельницький + м.Золотоноша, страуси 

на ферма, Свято-Покровський монастир 
85 90 119 149 500/350/200/100 

Полтава (садиба І.Котляревського, заповідник «Поле 

Полтавської Битви», Краєзнавчий музей) 
125 139 179 215 500/350/200/100 

Ядерний щит СРСР (Єлизаветргад, маєток 

Тобілевичів, скеля Мигії, музей РВСП) 
115 135 155 175 500/350/200/100 

Парк «Олександрія» (м.Звенигородка, м.Лисянка, 

м.Біла Церква, м.Мошни) 
120 140 159 179 500/350/200/100 

Млини Черкащини (вітряки у с.Теклино, с.Будище, 

с.Коржова, музей трипільської культури у 

с.Легедзине) 

120 140 159 179 500/350/200/100 

Буцький каньйон + м.Сміла, м.Звенигородка, 

с.Водяники,м.Тальне 
94 110 124 149 500/350/200/100 

Палац Даховських та маєтки Східного Поділля 120 140 159 179 500/350/200/100 

м. Вінниця, м.Сміла, м.Умань, м.Гайсин, мавзолей 

ирогова, екскурсія фабрикою «Рошен», ставка 

А.Гітлера 

190 220 299 380 500/350/200/100 

м. Чернігів + смт. Качанівка  265 285 320 350 500/350/200/100 

До аквапарку в Бровари 125 145 155 170 500/350/200/100 

м. Одеса, м. Білгород-Дністровський 365 410 460 510 500/350/200/100 

Петриківка-Новомоскавськ-Дніпропетровськ 

(музей петриківського орнаменту, Троїцький храм, 

музей Яворницького) 

365 385 420 480 500/350/200/100 

м.Київ (Києво-Печерська лавра, аквапарк, 

дельфінарій, Верховна Рада, музей с.Пирогово   
100 110 135 155 500/350/200/100 

 
 



 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ  !!! 

 

25.03 – 29.03 КАНІКУЛИ В ШКОЛІ 
 

Запрошуємо до САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
 

1350 ГРН. 

5 школярів + 1 супроводжуючий вчитель БЕЗКОШТОВНО! 

На Вас чекають найдивовижніші та наймістичніші споруди, найдосвідченіші екскурсоводи та нові НЕЗАБУТНІ 
ВРАЖЕННЯ! Ви відвідаєте:  

Казанський кафедральний собор (собор 

Казанської Божої Матері) (Невський проспект, 25) 

- один з найбільших православних храмів Санкт-

Петербургу Довгий час був місцем зберігання 

однієї з головних святинь Російської Церкві -  

ікони Казанської Божої Матері, знайденою 

за Івана Грозного незабаром після 

завоювання Казані.  

 

Спас на крові  - 

православний 

меморіальний храм в 

ім'я Воскресіння 

Христового, 

споруджений в пам'ять 

того, що на цьому місці 

1 березня 1881 року в 

результаті замаху був 

смертельно поранений 

Цар-Визволитель - 

імператор Олександр II 

(вираз на крові вказує 

на кров царя). 

Петергоф - пам'ятка архітектури та палацово-паркового мистецтва 

світового значення. Включає в себе палацово-парковий ансамбль 

XVIII-XIX століть - колишню заміську царську резиденцію, 

перетворену в музей після націоналізації 19 травня1918 року. 

Сучасний статус музей-заповідник отримав в 1990 році. 

 
 

Ермітаж - (від фр. Ermitage - місце усамітнення, келія, притулок відлюдника) - найбільший в Росії і один з 

найбільших у світі художніх і культурно-історичних музеїв.  

 

 
Ісаакіївський собор (собор 

преподобного Ісаакія Далматського) - 
найбільший православний храм Санкт-

Петербурга. Має статус музею. 
Побудований в 1818-1858 рр. 
Будівництвом особисто займався 
імператор Микола I. 

Військово-історичний музей артилерії, інженерних військ та військ зв'язку. Музей 

володіє величезними колекціями артилерії, стрілецької та холодної зброї, військово-

інженерної техніки, коштів військового зв'язку, бойових прапорів, військової форми 

одягу. 

 

У вартість включено проїзд, проживання в готелі/хостелі, страховка, сніданки,  вхідна плата до музеїв. 



 

 

 


