
Новий рік по-королівськи: Кам’янець+Чернівці 
 
3 дні – 3800 гривень 
Київ – Кам’янець-Подільський – Чернівці – Хотин – Кришталева печера – Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелі в центрі Старого міста, Площа Ринок; 2 
ночі, 2 сніданка  
Транспортне та екскурсійне обслуговування, супровід гіда; за 
програмою 
Страхування. 

У вартість не входить 
Вхідні квитки; в Стару Фортецю (60 грн.), в Чернівецький 
Університет (30 грн.) та Кришталеву печеру (30 грн.) — 
відвідування за бажанням 
Прокат лижного обладнання, сноутюби; та інші витрати в 
«Сонячній долині» 
Новорічна програма і вечеря в готелі; 
Особисті витрати. 

 

Вартість туру при проживанні: 

- в готелі «Клеопатра» (люкс) — 4300 грн.; https://kleopatra-kp.com/ 

- в готелі «Гетьман» (люкс) — 4000 грн; http://hetman-hotel.com.ua/; 

- в готелі «Гетьман» (напівлюкс) — 3800 грн. 

Обидва готелі знаходяться в центрі Старого міста (площа Ринок). 

За бажанням святкування Нового року (розважальна програма та бенкет): 

- в ресторані "Клеопатра" 1600 грн. (знижка для дітей 50%) https://www.kleopatra-kp.com/uk/restaurants.html 

- в ресторані «Bellagio» 1180 грн. Для дітей до 12 років 590 грн. (або місце без меню 300 грн.). Для дітей до 3 

років - безкоштовно https://gala-hotel.com.ua/restaurant_bellagio/ 

- в ресторані "Пуаро" 950 грн. Для дітей до 3-х років безкоштовно. Для дітей до 12-ти років бенкет 

за 50% вартості  https://gala-hotel.com.ua/restaurant_puaro/ 

День 1 Київ – Кам’янець-Подільський 
7:00 Виїзд з Києва комфортабельним автобусом від ст.м.Житомирська 
Прибуття до Кам’янця-Подільського, розміщення в готелі у вишуканих 2-місних номерах зі всіма 
зручностями. Пішохідна екскурсія зимовим містом з відвідуванням Замку і Міської Ратуші.  
 
День 2 Кам’янець-Подільський – Гірськолижний комплекс «Сонячна долина» – Чернівці – Кам’янець-
Подільський 
Сніданок у готелі.  
Вирушаємо кататися на лижах та санях в сучасний гірськолижний комплекс «Сонячна долина». 
Якщо активні розваги Вас не приваблюють, Ви зможете відправитися на екскурсію в Чернівці — найбільш 
«імперське» місто України, яке не даремно називають «Українським Віднем». 
17:00 Повертаємося до Кам’янця-Подільського готуватися до зустрічі Нового року! 
24:00 З Новим роком! Зустрічати 2020-й ми будемо в ресторані при готелі. Там нас чекає весела новорічна 
програма і, звичайно ж, святкова вечеря. 
 
День 3 Кам’янець-Подільський – Кришталева печера – Київ 
Пізній сніданок в готелі. Вільний час. 13:00 Екскурсія в печеру «Кришталеву» (за бажанням).  
15:00 Вирушаємо додому. 21:00 Орієнтовний час повернення до Києва. 
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