
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Чудеса Черкащини (Тясминський і Буцький
каньйони + дендропарк "Софіївка" і Фентезі парк)

ГРУПА (ЧОЛ) 44 + 4 40 + 8 30 + 3 34 + 6 27 + 3 15 + 2

3 дня / 2 ночі 2315 грн 2530 грн 2495 грн 2665 грн 2620 грн 3005 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Автобусне обслуговування

Екскусійне обслуговування згідно програми туру

Проживання в хостелі

Харчування (2 сніданки, 3 обіди)

Супровід представником фірми

Страховка

Додатково оплачується

Вхідні квитки в рекомендовані об'єкти

Розваги в дендропарках

Додаткове харчування

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОГЛЯДОВА  ЕКСКУРСІЯ  ПО  УМАНІ

МУЗИЧНО-СВІТЛОВИЙ  ФОНТАН  "ПЕРЛИНА  КОХАННЯ"
Феєричне шоу, що відбувається на суші і воді одночасно. Уманські фонтани увійшли до трійки найбільших в Україні, це
феєричне  шоу,  що  відбувається  одночасно  на  суші  та  воді.  Комплекс  включає:  основну  чашу  фонтану  на  суші  зі
світломузичним шоу і шоу на водному екрані, світло-динамічний плавучий фонтан на Осташівському ставі й три статичні
фонтани з підсвічуванням, колір якого не повторюється впродовж дня. Чаша головного фонтану має площу 450 кв. м, водний
екран майже 200 кв. м. Висота струменя води плавучого фонтану 19 м, а статичних 1,9 м.

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ

ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ  МУЗЕЙ  О.С.  ПУШКІНА  І  П.І.  ЧАЙКОВСЬКОГО

Однією з найдавніших пам’яток Кам’янки є Зелений будиночок, споруджений на початку

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



Вартість відвідування
Діти: 10 грн
Дорослі: 15 грн

ХІХ ст. власниками містечка – родиною Давидових. У пушкінські часи, в пер. пол. ХІХ ст.,
цей флігель служив для відпочинку. Будинок зберігає пам’ять про ті часи, коли в ньому на
наради збиралися декабристи, звучав голос Пушкіна. Тишу, спокій Зеленого будиночка
дуже любив П.І.Чайковський, який впродовж 28 років приїздив у Кам’янку до своєї сестри –
Олександри Іллівни Давидової.

ТЯСМИНСЬКИЙ  КАНЬЙОН  (ЕКСКУРСІЯ  НА  ЧОВНАХ)

Вартість відвідування
Діти: 50 грн
Дорослі: 50 грн
Інші умови: від 5 осіб

Тясминський  каньйон  –  ландшафтний  заказник  місцевого  значення.  Пізнавальною  і
захоплюючою є історія виникнення Тясминського каньйону. В давнину (2 млрд. років тому)
правобережжя  Черкащини  вкривали  високі  гори.  З  часом  вони  були  знищені  через
неспинний вплив природи, що призвело до змін земної поверхні.  Від колишніх гір нині
залишилось лише коріння, яке ми і  бачимо у вигляді кристалічних порід Тясминського
каньйону.  Тут  все  дивовижно  красиве  і  цікаве:  стрімкі,  високі  скелі,  які  місцями
піднімаються вгору на 11–13 метрів, мальовничі краєвиди, що змінюють своє забарвлення в
різні пори року, хвилясто-іскриста гладь води, в якій грайливими відблисками витанцьовує
сонячне проміння.
На вас чекає дивовижна екскурсія на човнах екскурсія на човнах, яка дозволяє із середини
побачити всі  принади каньйону,  доторкнутись до його пам’яток,  відчути плескіт  річки
тощо. Ви побачите поєднання величних гір, висота яких подекуди сягає 15 метрів, лісової
зони і мирних зелених лугів. Це місце являє не лише наукову, але художню цінність - самі
Чайковський і Пушкін приїжджали в ці місця в пошуках натхнення.

ТЯСМИНСЬКИЙ  КАНЬЙОН  (ПІШОХІДНА  ЕКСКУРСІЯ)

Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 25 грн
Інші умови: від 5 осіб

Тясминський  каньйон  –  ландшафтний  заказник  місцевого  значення.  Пізнавальною  і
захоплюючою є історія виникнення Тясминського каньйону. В давнину (2 млрд. років тому)
правобережжя  Черкащини  вкривали  високі  гори.  З  часом  вони  були  знищені  через
неспинний вплив природи, що призвело до змін земної поверхні.  Від колишніх гір нині
залишилось лише коріння, яке ми і  бачимо у вигляді кристалічних порід Тясминського
каньйону.  Тут  все  дивовижно  красиве  і  цікаве:  стрімкі,  високі  скелі,  які  місцями
піднімаються вгору на 11–13 метрів, мальовничі краєвиди, що змінюють своє забарвлення в
різні пори року, хвилясто-іскриста гладь води, в якій грайливими відблисками витанцьовує
сонячне проміння.
На  вас  чекає  захоплююча  пішохідна  екскурсія  стежками  каньйону.  Ви  насолодитеся
природою, побачите наживо рідкісні мохи, зможете доторкнутися до них, вдихнути свіже
повітря, сфотографуватись на камінних масивах та ін.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ  ПАРК  "СОФІЇВКА"

Вартість відвідування
Діти: 90 грн
Дорослі: 165 грн

Відвідування комплексу паркових споруд — пам'ятники ландшафтного типу всесвітнього
садово-паркового мистецтва кінця XVIII - першої половини XIX ст.

КАТАННЯ  НА  ЧОВНІ  В  ПАРКУ  "СОФІЇВКА"

Вартість відвідування
Діти: 35 грн
Дорослі: 70 грн

Катання човном по підземній річці Ахеронт (жива черга).

ПІДЗЕМЕЛЛЯ  ВАСИЛІАНСЬКОГО  МОНАСТИРЯ



Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 50 грн

Інші умови: Група до 20 осіб
Діти до 14 років

Василіанський  монастир  є  одним  з  найстаріших  будівель  Умані.  Він  був  побудований
графом Потоцьким в 1764-1766 роках. Ви дізнаєтеся про істрію монастиря, про батьків-
василіанів,  які  служили  при  монастирі  XVIII  в.  250-річні  келії,  трапезні,  монастирські
підземні коридори - підземний світ, який тривалий час був недоступним для відвідувачів.
За легендами, в цих підвалах гайдамаки заховали скарби.

ФЕНТЕЗІ-ПАРК  "НОВА  СОФІЇВКА"

Вартість відвідування
Діти: 50 грн
Дорослі: 100 грн

В оновленій історичній частині пам'ятника садово-паркового мистецтва, з'явилися унікальні
композиції  та арт-об'єкти,  де світ української  культури і  міфології  пов'язаний зі  світом
Стародавнього Сходу. В парку ви побачите світломузичну арт-інсталяцію з портретом Софії
Потоцької, інноваційне 3D-мапінг шоу "Душа лісу", стилізовану вхідну групу, поряд з якою
представлені картини з періодами розвитку "Софіївки", оглядовий майданчик, водоспад
"Дракони".

БУЦЬКИЙ  КАНЬЙОН

Вартість відвідування
Діти: 30 грн
Дорослі: 30 грн

Серед краєвидів , що захоплюють, тече річка Гірський Тікич. Вона стрімко перетинає скелі
та скочується донизу мальовничим водоспадом Вир. Разючі пейзажі нагадують панорами
Карпатських гір і Норвезьких фіордів.


