
Від Чернівців до Чорткова 
 
4 дні – 2780 гривень 
Київ/Ваше місто – Чернівці – перевал Німчич – Ганнина гора – Долина тюльпанів – Заліщики – Борщів – 
Монастирок – Печера Вертеба – Червоногород – Джуринський водоспад – Чортків – Київ/Ваше місто 
 
У вартість входить 
Проживання в готелі; 2 ночі-2 сніданка, двомісні номери зі 
зручностями, готель Андінна-Чернівці 
Транспортне та екскурсійне обслуговування; за програмою 
Страхування; 
Супровід туру співробітником компанії. 

У вартість не входить 
Квитки на потяг Київ-Чернівці-Чортків-Київ; орієнтовно з 
людини в обидві сторони 800 грн. купе, 450 грн. - плацкарт 
Додаткове харчування; обіди/вечері 
Вхідні квитки; Чернівецький університет (60 грн), долину 
Тюльпанів (40 грн), печеру Вертебу (30 грн). Вартість 
вказана орієнтовно. 
Особисті витрати. 

 
Проживання 2 ночі в готелі "Андінна" м. Черновці 
 
День 1 Київ/Ваше місто – Чернівці 
Збіргрупи в 19:30 в Києві на Центральному залізничному вокзалі з представником Феєрії. 
Квитки на потяг можна придбати у нас, або придбати самостійно. 
 
День 2 Чернівці – перевал Німчич – монастир Св.Ганни – Чернівці 
8:00 Зустріч на залізничному вокзалі в Чернівцях. І одразу вирушаємо в Буковинські Карпати! 
Наша перша зупинка: монастир Святої Ганни. А далі - невелике випробування - підйом до перевалу 
Німчич. Прогулянка струнким буковим лісом. Обід. 
Відправлення назад до Чернівців. Екскурсія старим центром міста. 
Вільний час. Вечеря самостійно. Ніч у готелі. 
 
День 3 Чернівці – «Буковинська Троя» - Заліщики – Борщів 
8:00 Сніданок в готелі. Виселення.  
Звичайно ж, ми просто не можемо виїхати з Чернівців, не подивившись старовинну Резиденцію 
митрополитів Буковини та Далмації, а нині - Чернівецький національний університет.  
Далі, у цей світлий Великоній день, ми з Вами здійснимо спеціальну пішохідну екскурсію по Церквам і 
Храмам Чернівців. Після обіду - переїзд в Долину тюльпанів. 
Ще один невеликий переїзд і перед нами, з високого буковинського берега відкриється неймовірний краєвид 
на місто Заліщики. На ночівлю відправляємось до міста Борщів. Вільний час. Вечеря самостійно. Бажаючі 
зможуть відвідати Успенську Церкву. Ніч у готелі. 
 
День 4 Борщів – Монастирок  –печера Вертеба – Червоногород – Джуринський водоспад – Чортків 
Сніданок у готелі. Сьогоднішній день ми почнемо із дуже загадкових місць. Перше з них – Монастирок - 
тернопільський Стоунхендж. 
Друге, не менш загадкове місце – печера "Вертеба". Але це ще не всі дива, які ми з Вами побачимо в цьому 
турі. Урочище Червоне – вважається одним з найкрасивіших місць в Україні. 
Довкола замку в минулому існувало місто Червоногород. Головна сучасна окраса урочища Червоного – 
найбільший рівнинний водоспад України – Джуринський.  
І на завершення нашої Великодньої подорожі як проминути найбільш набожне місто Тернопільщини… 
Чортків. 20:00 вирушаємо на залізничний вокзал м. Чортків, звідки вечірнім потягом їдемо до Києва. 


