
Маланка-Фест у Чернівцях 
 
2 дні – 1900 гривень 
Чернівці — Ганнина гора — Вашківці — Красноїльськ — Чернівці 
 
У вартість входить 

Проживання в номерах зі зручностями; сніданок в готелі 
Транспортне та екскурсійне обслуговування; за маршрутом 
Медичне страхування; 

Послуги супроводжуючого. 

У вартість не входить 

Квитки на потяг; 
Вхідні квитки до Чернівецького Університету; 
Додаткове харчування; 

Особисті витрати. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Чернівці – Монастир Св.Ганни – Вашківці – Красноїльськ – Чернівці 
8:00 Прибуття у Чернівці ранковим потягом. Переїзд на Ганнину гору. Відвідування монастиря Св.Ганни 
(відбувається за умови вчасного прибуття потягу). 
Переїзд до Вашківців. Знайомство з персонажами Маланки у Вашківцях. Тут на Вас чекатимуть як традиційні 
учасники дійства - Маланка, Коза, ведмеді, цигани, дід та баба, в яких перевдягаються чоловіки та хлопці, 
так і нові персонажі, на створення яких надихнули найгучніші події минулого року. Святкування у такому 
форматі відбувається у Вашківцях вже понад 100 років! 
Після обіду відправляємось до селища Красноїльськ для участі в унікальному святкуванні Красної Маланки 
— дійстві, в якому зберігаються та відтворюються древні культурні коди. 
Упродовж цілого року мешканці селища готують маски, зброю та музичні інструменти, роблять із соломи 
костюми величезних ведмедів та вивчають пісні і танці. 13 та 14 січня Маланка заходить у кожну хату, щоб 
прогнати з подвір'я злі сили, привітати господарів зі святом та отримати винагороду. 
Вас чекають жарти та веселощі, багатолюдне дійство та яскраві костюми! 
В Красноїльську «працює» не одна, а шість Маланок. Кожна група ходить по домівках на своєму кутку, а під 
вечір 14 січня всі сходяться в центрі села, де обирають найкращу. 
Одна із найяскравіших Маланок України, унікальне реліктове поєднання культур на українській землі — в 
буковинському Красноїльську біля румунського кордону! 
Повернення у Чернівці. Поселення в готель. Вільний час. 
Свято продовжується! Вас чекає чудова вечеря в одному з атмосферних закладів Чернівців. 
 
День 2 Чернівці – Маланка-Фест 2020 – Ваше місто/Київ 
Сніданок в готелі. 
Прогулянка-екскурсія містом. Чернівці — місто України з «імперською» атмосферою, яке недарма називають 
«маленьким Віднем» за архітектурну та атмосферну подібність. Старовинний центр міста — це довгі 
вулички з красивою австрійською забудовою, храми різних конфесій, та невеликі затишні площі. Під кінець 
екскурсії ми завітаємо до старовинної Резиденції Буковинських митрополитів, де нині розташований 
Чернівецький національний університет. Без зайвої скромності — це один з найбільш унікальних 
архітектурних ансамблів в Україні. Зараз університет є головною визначною пам’яткою Чернівців і 
включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
А далі — неперевершене дійство — парад-карнавал Маланок у столиці Буковини. “Маланка-фест” у 
Чернівцях є одним із найколоритніших і найцікавіших фестивалів України. На нього з'їжджаються найкращі 
маланкарі зі всієї області, тут можна побачити подільську, бессарабську, гуцульську, молдавську, 
українсько-буковинську, румунську Маланку, з усіма древніми атрибутами, від традиційних масок до 
переберії, тобто переодягання. Цей парад нагадує європейські карнавали і одночасно зберігає автентичні 
традиції Буковини. 
Дійство проходить в центральній частині міста і долучитися до нього можуть усі охочі. 
Обід (факультативно). Вільний час. Виїзд із Чернівців вечірнім потягом. 


