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Микулинці, Теребовля, зустріч Нового Року в Кам’янці-Подільському, Хотин, печера Вертеба, СПА в 
Оришківцях 

 «НОВИЙ РІК В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ + СПА» 

(3 дні / 2 ночі) 
 
Дата проведення туру: четвер-субота, 31 грудня 2020 р.— 02 січня 2021р.  
 
План туру: 
1 день: виїзд зі Львова (08:00) – Микулинці (прогулянка замком, костелом та палацом) - Теребовля 
 (екскурсія замком та містом, обід) - Кам’янець-Подільський (поселення в готель о 19:00, 
 зустріч Нового Року). 
2 день: Кам’янець-Подільський (пізній сніданок, екскурсія по старому місту та фортеці, вільний час, 
 повернення в готель). 
3 день: сніданок і виїзд о 08:20 – Хотин (екскурсія по фортеці) — Більче-Золоте (екскурсія печерою 
 Вертеба) — Чортків (обід) —  Оришківці (відпочинок у басейнах і саунах SPA-центру) - 
 Микулинці (споживання Микулинецького пива) –– Львів (повернення о 23:00). 
 
На Вас чекають: стара фортеця (ХІІІ-ХVІІІ ст.), катедральний костел Петра і Павла (XVI ст.) поруч з 

яким знаходиться мінарет зі скульптурою Богоматері, найстаріша ратуша в Україні (XV ст.), 
прогулянка вулицями старого міста, де Ви зможете насолодитися красою, що гармонійно 
створена природою і людиною. 

 
Детальний опис екскурсійних об’єктів: 

 
Микулинці. Одне із найстаріших міст Західної України, вперше згадане у “Повчанні Володимира 

Мономаха” (1096р.), має чим похвалитися перед найвибагливішими туристами. Центральною 
спорудою містечка є квадратний в основі замок Сенявських-Йорданів (1550р.), який зберіг вежі 
у трьох кутах. До наших днів дійшов розкішний бароковий костел Святої Трійці (1779р.), який 
збудований за зразком катедрального собору у Дрездені, і вражає своєю величчю та 
досконалими формами. У центрі Микулинців зберігся палац Потоцьких-Конопко (1760-1815р.), 
що був перебудований під санаторій для лікування сірководневими водами, що здавна 
прославили цей край. 

На території селища знаходиться ВАТ “Бровар”, він варить 16 сортів запашного і поживного 
напою, яке вариться тут з 1698р. із доброї джерельної води та екологічно чистої сировини. 
Більшість мешканців Тернопільщини не визнають інші пива крім “Микулинецького”, тому 
пропонуємо придбати декілька пляшок, щоб самостійно переконатися у цій істині. 

Теребовля. Столиця давньоруського князівства, одне із найстаріших поселень Галичини, вперше 
було згадане у “Повісті временних літ” (1097р.), є одним із найцікавіших міст Тернопілля. 
Головною туристичною родзинкою Теребовлі є замок (1929р.), який збудований на високій 
горі і вражає товщиною своїх стін, яка місцями досягає 4-5 метрів та велетенською вежею. 
Цікавими для огляду є також оборонна церква Св. Миколая (XVI ст.), ренесансний костел 
Внебовзяття Діви Марії (1635р.) монастиря кармелітів, а зараз церква Володимира, 
класицистична ратуша (XIX ст.) та симпатичні вілли (ХІХ-ХХ ст.). Оригінальним є костел Св. Петра 
і Павла (1924р.), який збудований у рідкісному для України стилі римських базилік раннього 
християнства. 

Кам’янець-Подільський. Фантастичне місто, яке належить до найгарніших міст світу завдяки 
мальовничому каньйону річки Смотрич та величезної концентрації архітектурних пам’яток. 
Кам’янець визнаний одним з чудес України і є третім за кількістю пам’яток в Україні. 
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Хотин. Улюблена туристами і кінематографістами неприступна Хотинська фортеця (ХІІІ-ХХ ст.), досі 
вражає високими 40-метровими стінами, 65 метровою криницею та чудовою панорамою 
Дністра. Фортеця відігравала важливу роль в житті багатьох творців історії, вона запам’ятається 
й Вам, якщо хоча б раз побуваєте тут. 

Більче-Золоте. “Наддністрянська Помпея”, саме так називають печеру Вертебу, тому що за кількістю 
і багатством знайдених предметів матеріальної культури різних епох вона не має рівних серед 
інших печер світу. Довжина ходів печери 8 кілометрів, в ній зажди однакова температура +11 
градусів. Дуже цікавим є лабіринт “Кам’яна Соломка”, поверхня його стелі вкрита густими 
заростями сталактитів довжиною 10–12 см. Вертеба гостинно запрошує Вас до першого в 
Україні та світі підземного музею археології, трипільської культури та епохи неоліту, в ньому 
можна оглянути діораму з трипільським посудом, скульптурами та матеріалами археологічних 
розкопок. 

Оришківці. Гусятинщина здавна славилася своїми високомінералізованими лікувальними водами, 
які в народі називають “рапа”. Оздоровитися ними та покращити самопочуття можна у 
сучасному SPA-центрі, який діє при готельно-ресторанному комплексі “Орися”. Тут можна 
поплавати у великому басейні зі звичайною водою, погрітися в трьох саунах із гімалайською 
сіллю та відпочити у двох басейнах із лікувальною ропою. Мінеральна вода видобувається із 
свердловини глибиною 770 метрів Новозбручанського родовища і має в своєму складі 
величезну кількість корисних мікроелементів, а вміст солі більший вдвічі ніж у морській воді. 
Лише у Прибалтиці є вода зі схожим вмістом, тому запрошуємо всіх на відпочинок та 
оздоровлення, тим паче, що спосіб лікування високомінералізованою гусятинською робою у 
поєднанні із бішофітом полтавським є унікальним та запатентованим. 

 
* * * 

 
ВАРТІСТЬ туру: 2 395 грн./особа. 
 
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання (2 ночі), супровід гіда-
екскурсовода, екскурсійне обслуговування в туристичних об’єктах, страхування на час подорожі, 2 
сніданки. 
 
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: Новорічна забава, харчування (обіди та вечері)  та 
вхідні квитки в туристичних об’єктах. 
 
Вартість вхідних квитків: 
- замок у Теребовлі: загальний, пенсійний – 20 грн, студентський, учнівський – 10 грн.; 
- Кам’янецька фортеця: загальний, пенсійний – 60 грн/особа, студенти і учні – 40 грн/особа; 
- Хотинська фортеця: загальний, пенсійний – 70 грн., студенти і учні – 35 грн.;  
- печера Вертеба: загальний, пенсійний, студентський – 25 грн., учні – 20 грн.; 
- SPA-центр у Оришківцях (до 2-х годин): загальний, пенсійний, студентський, учнівський – 150 грн. 
 
Проживання: готель “7 Днів” у місті Кам’янець-Подільський (комфортні 2-х місні номери зі 

зручностями). 
 
Пропоновані варіанти Зустрічі Нового 2021 року: 
У ресторанах та кафе м. Кам’янець-Подільський. Вартість та програми будуть подані згодом 

(Орієнтовна вартість 950-1200 грн.).  
 
Харчування: 
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Сніданок у 1-й день – можна поснідати вдома або взяти з собою канапки, щоб перекусити під час 
стоянок автобуса. 

Обід у 1-й день – відбувається в кафе міста Теребовля. Вартість 95 грн./особа. 
Вечеря у 1-й день – відбувається у кафе міста Кам’янець-Подільський. Меню: суп з фрикадельками, 

плов, салат з буряка, компот, хліб. Вартість 85 грн./ос. 
Пізній сніданок у 2-й день – відбувається у ресторані готелю “7 Днів” та входить у вартість.  
Вечеря у 2-й день – відбувається у кафе та ресторнах міста Кам’янець-Подільський на Ваш смак та 

вибір. 
Сніданок у 3-й день – відбувається у ресторані готелю “7 Днів” та входить у вартість.  
Обід у 3-й день відбувається у ресторані м. Чортків. Вартість 100 грн./ос.  
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