
Новий рік по-королівськи: Кам’янець+Чернівці 
 
3 дні – 4200 гривень 
Київ – Кам’янець-Подільський – Чернівці – Хотин – Київ 
 

У вартість входить 
Проживання в готелі в центрі Старого міста – Тарас Бульба, зі 
сніданками 
Транспортне обслуговування; 
та екскурсійне обслуговування, супровід гіда; за програмою 
оглядова екскурсія по Кам’янцю-Подільському, екскурсія в 

Стару фортецю; автобусно-пішохідна екскурсія до Чернівців, 

екскурсія в Хотинську фортецю; 

Туристичне страхування; 

Послуги в готелях. 

У вартість не входить 
Новорічна вечеря та особлива анімаційна програма: 
Додаткове харчування-обіди/вечері; 
Вхідні квитки; в Стару Фортецю (60 грн.), в Чернівецький 
Університет (60 грн.) та Хотинську фортецю (80 грн); 
Особисті витрати; 
Витрати не зазначені в програмі. 

 

Проживання 2 ночі зі сніданками в готелі "Тарас Бульба" в центрі Старого міста. 
При готелі є ресторан та СПА-центр. 
В ресторані готелю  "Тарас Бульба" : бенкет+програма (музичний супровід, ведучій, фотозона). 
Вартість 1600 грн з особи. Діти до 6 - 8 років безкоштовно; для дітей до 14 років - 50%. Є окреме дитяче 
меню 230 грн.  
В ресторані "Беладжио": програма + бенкет 
Вартість 1400 грн з особи. Для дітей до 3-х років безкоштовно; для дітей до 12-ти років - 50%; для дітей до 
12-ти років (місце, без меню) - 500 грн. 
 
День 1 Київ – Кам’янець-Подільський - Зустріч Нового Року! 
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.  
Повертаємося до Кам’янця-Подільського готуватися до зустрічі Нового року! 
24:00 З Новим роком! Зустрічати 2022-й ми будемо в ресторані при готелі. Там нас чекає весела новорічна 
програма і, звичайно ж, святкова вечеря.  
Новорічний банкет в ресторані Тарас Бульба >>>>> меню 
Новий рік 2022 в ресторані Беладжіо >>>>> меню 
А якщо хочете просто прогулятися — відкриваєте двері… і ви в середньовічному місті! 
Ніч у готелі. 
 
День 2 Кам’янець-Подільський – Чернівці – Кам’янець-Подільський 

Пізній сніданок. Екскурсія в Чернівці. Прогулянка-екскурсія містом. Вільний час у Чернівцях. Обід в одному з 

чудових атмосферних ресторанів (за бажанням). Повернення до Кам’янця-Подільського. Ніч у готелі. 

День 3 Кам’янець-Подільський – Хотин – Київ 
Сніданок в готелі. Знайомства з середньовічними фортецями – найпотужнішими та найкрасивішими в 

Україні. Обід в чудовому ресторанчику. Вирушаємо додому. 22:00 Орієнтовний час повернення до Києва. 

http://taras-bulba.com.ua/hotel/
http://taras-bulba.com.ua/hotel/
https://feerie.com.ua/sites/default/files/2021-11/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%202022_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0.pdf
https://feerie.com.ua/sites/default/files/2021-11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%86%D0%9A%202022_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BE.pdf
https://feerie.com.ua/sites/default/files/2021-11/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%202022_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0.pdf
https://feerie.com.ua/sites/default/files/2021-11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%86%D0%9A%202022_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BE.pdf

