
Загадкова Вінничина з Олександром Романенком 
 
3 дні – 3300 гривень 
Київ – Ставка Гітлера «Вервольф» – Вінниця – Пирогово – Заповідник «Буша» – «Гайдамацький Яр» – 
Немирів – Тульчин – Вороновиця – Печера  – Київ 
 
У вартість входить 
Проїзд на комфортабельному автобусі; за маршрутом 
Проживання в готелі 3 * в центрі міста; 2 ночі 
Медичне страхування; 
Екскурсійне обслуговування, послуги гіда. 

У вартість не входить 
Додаткове харчування; обід/вечеря 
Вхідні квитки; Садиба Пирогова, Заповідники Буша і 
Гайдамацький яр, музей Історії авіації в Вороновиці 
Особисті витрати; 
Доплата за одномісне розміщення. 

 
Проживання в готелі "Reikartz Optima Вінниця" 
 
День 1 Київ – Ставка Гітлера «Вервольф» – Пирогово – Вінниця 
7:00 Виїзд від ст. м. Житомирська. Їдемо через Житомир та Бердичів - отже, приєднуйтесь! 
Екскурсія в колишню ставку Гітлера – Вервольф - його називають останньою таємницею Третього рейху.  
Переїзд до Вінниці. Екскурсія по місту. Обід. Факультативна екскурсія в унікальний музей-садибу, де жив і 
працював видатний вчений Микола Іванович Пирогов.  
Якщо Ви вже бували в садибі, можемо порекомендувати Вам познайомиться з знаменитою 
колекцією "Сарматського золота". Або, якщо Вас цікавить щось більш сучасне - варто відвідати музей Авто-
Мото-Вело-Фото-Теле-Радіо – приватне зібрання раритетних автомобілів та іншої техніки. 
Поселення до готелю. Вечірня прогулянка до найбільшого в Європі плаваючого фонтану – перегляд водно-
світлового лазерного шоу. Початок шоу орієнтовно о 21:00. Ночівля в готелі. 
 
День 2 Вінниця – Заповідник «Буша» – Гайдамацький яр – Вінниця 
8:00 Сніданок. Екскурсія по території заповідника Буша. 
Обід на природі. Екскурсія в Гайдамацький яр.  Повернення до Вінниці. Можливість ще раз відвідати шоу 
фонтанів та подивитись іншу світло-музикально-лазерну програму. 
 
День 3 Вінниця – Немирів – Тульчин – Печера – Вороновиця – Київ 
8:00 Сніданок у готелі. У Немирові прогулянка по парку і відвідування дуже красивого палацу графині 
Щербатової, який зберігає таємниці минулого і донині. 
Огляд палацу Потоцького в Тульчині.  Обід. На нас чекає дивовижний та таємничий мавзолей Потоцьких. 
Насолодившись красою і свіжим повітрям, а може і скупавшись в Південному Бузі,  відвідаємо ще один 
маєток Брацлавщини - палац Горохольських і, одночасно, Музей історії авіації та космонавтики.  
Після екскурсії вирушаємо до Києва. 21:30 Орієнтовний час прибуття до Києва. 
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