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Неповторний підземний світ, який створювався мільйони років чекають на Вас в спелео-турі 

4 ПЕЧЕРИ ПОДІЛЛЯ: МЛИНКИ, КРИШТАЛЕВА, АТЛАНТИДА ТА 

ОПТИМІСТИЧНА 
(2 дні / 1 ніч) 

 

План туру: 

1 день: виїзд зі Львова (08:00) – печера Млинки (огляд печери та обід) – Королівка (екскурсія в печеру 

Оптимістична) — Кривче (вечеря) - Кам’янець-Подільський  (поселення в готель о 22:30). 
2 день: сніданок і виїзд (08:00) – Завалля (екскурсія в печеру Атлантида) — Кривче (обід, огляд печери 

Кришталева)   – Львів (повернення о 23:50). 

 

На Вас чекають: 

 

Печера Млинки. Це одна з найгарніших печер України, на даний час вона складається з 16 

різноманітних районів, загальна довжина її лабіринту становить понад 30 кілометрів. За 

величезне різноманіття та різнобарв’я спелеологи назвали її “спелеологічною хрестоматією”. 

Печера сподобається Вам великими кристалами та сталактитами “кам’яними хвилями”, її стіни 

покриті красивими білосніжними, сірими й коричневими кристалами. Запрошуємо Вас 

відвідати це підземне казкове царство! 

Печера Кришталева. Стіни нескінченних лабіринтів печери Кришталевої вкриті різнокольоровими 

кристалами гіпсу, які заворожують своїм блиском і виникає бажання залишитися тут назавжди. 

В печері Ви побачите: голову буйвола, змію, барабан, ліжко печерної людини, а також пройдете 

місцями де жив володар печери та красуня Наталка. Кришталева – найбільш вивчена печера 

Тернопільщини, довжина екскурсійного маршруту декілька кілометрів, а загальна довжина її 

лабіринтів становить 22 км, вони були вимиті в товщі гіпсу 14 млн. років, в печері завжди 

однакова температура 12 градусів. 

Печера Атлантида. Карстова печера, яка є єдиною на Поділлі з чіткою триповерховою будовою. 

Долаючи маршрут через різноманітні завали, колодязі, щілини такі як “Китовий вус”, 

“Декольте”, “Тухіс”, “Піонерська Гірка” ми потрапимо в неймовірно красиву “Партизанську 

Галерею”, яка складається з чорного марганцю. Легенди, міфи, історії, печерні духи чекають на 

Вас під час відвідин підземного царства. 

Печера Оптимістична. Найдовша в світі гіпсова печера та п’ята печера за довжиною. Сумарна 

кількість досліджених ходів становить 236 км. Оптимістична складається з 10 районів, які 

відрізняються один від одного структурою, формою, кількістю кристалів, відтінками. Ця 

неймовірна за красою печера запрошує Вас поринути у світ підземного царства і осягнути велич 

творіння досконалого творця. А після екскурсії можна скуштувати свіжо звареного пива та 

підкріпитись домашнім борщем з запашним хлібом. 

* * * 

ВАРТІСТЬ туру: 1145 грн./ос.  

 

У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання, супровід гіда-екскурсовода, 

страхування на час подорожі. 

 

У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: вхідні квитки на туристичні об’єкти, прокат спорядження 

та харчування. 

 

Вартість вхідних квитків: 

- печера Млинки: загальний, пенсійний, студентський, учнівський - 90 грн./ос. Прокат спорядження: 

комбінезон спелеолога: загальний – 35 грн./особа, можна замінити власними старими речами, ліхтарик: 

загальний - 30 грн./особа; 
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- екскурсія печерою Оптимістична: загальний, пенсійний, студентський, учнівський — 150 грн/особа. 

Прокат спорядження:  каска, ліхтарик — 50 грн/особа, комбінезон — 80 грн/особа, взуття — 40 грн/особа, 

рукавиці — 10 грн/особа; 

- екскурсія печероюа Атлантида: загальний, пенсійний, студентський, учнівський — 250 грн/особа (у 

вартість входить комбінезон та ліхтар); 

- печера Кришталева: загальний – 35 грн., учні – 25 грн.; 

 

Проживання: готель в м. Кам’янець-Поділсьький. Комфортні 2-, 3-х місні номери зі зручностями у номері.  

 

Харчування: 

Сніданок в 1-й день – можна поснідати під час стоянки автобуса в кафе “Зупинка” в с. Озерна 

(дешево і смачно) або взяти з собою канапки.  

Обід в 2-й день – відбуватиметься на спелеобазі. Меню: борщ, плов, салат, хліб. Вартість: 90 

грн./особа. 

Вечеря в 1-й день — відбуватиметься в кафе «Стара школа» с. Кривче. Орієнтован вартість 85 грн.  

Сніданок у 2-й день – відбуватиметься в Кам’янці-Подільському в ресторані “Ешер”. Меню: яєшня-

скрембл, шинка, огірок, сир український, масло, джем, хлібні булочки, круасан зі згущеним 

молоком, чай/кава. Вартість 95 грн./ос. 

Обідо в 2-й день – відбуватиметься в кафе «Стара школа» с. Кривче. Меню: салат овочевий, борщ, 

картопляне пюре, відбивна, хліб. Вартість: 85 грн./особа. 

Вечеря в 2-й день – можна повечеряти під час стоянки автобуса в кафе “Зупинка” в с. Озерна 

(дешево і смачно) або взяти з собою канапки. 

 

Технічна інформація: 

- Екскурсія печерами триватиме 3-4 години.  

- Маршрути розрахований на середньостатистичну групу фізично здорових людей. 

- Для участь в екскурсії попередня підготовка (досвід) не обов’язкові. 

- Для участі в екскурсії рекомендуємо взяти одежу, яка дозволить вільно рухатись (штани, футболка на 

довгий рукав, може бути спортивний костюм), взуття (якого не шкода), шапку, рукавиці (будівельні). 

- З їжі в печеру рекомендується брати батончики, сухофрукти, горіхи (не дозволяється брати таку їжу як 

канапки, яблука тощо). 

 


