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КАЛЕНДАР ТУРІВ на 2019 р.
1-ДЕННІ ЕКСКУРСІЇ

ОНОВЛЕНО «У гості до міста Лева» 1 день
Тернопіль – Львів (оглядова екскурсія містом (центр, підземелля, палаци, храми, ресторани))
– Тернопіль
ОНОВЛЕНО «В гості до Острозьких» 1 день
Тернопіль – Острог (замок, академія, турецька та Луцька брами, синагога, памятник
Отрозьким) – Межиріч (монастир) – Тернопіль
«Перлина Буковини» 1 день
Тернопіль – Хрещатик (панорама на Заліщики та Дністровський каньйон) – Чернівці
(університет, музей архітектури під відкритим небом) – Тернопіль
«Твердині Волині» 1 день
Тернопіль – Клевань (Тунель Кохання) - Луцьк (замок) – Дубно (замок) – Тараканів (воєнний
форт) – Тернопіль

Дати
виїздів

Ціна з особи

6.04 18.05
13.07 10.08
14.09 19.10

450

7.04 19.05
14.07 11.08
15.09 20.10

450

13.04 25.05
22.06 20.07
17.08 21.09

550

14.04 26.05
23.06 21.07
18.08 22.09

550

НОВИНКА «Її звали «Вінниця»… » 1 день
Тернопіль – Вінниця (оглядова екскурсія містом, планетарій, парк «Вінниця в мініатюрі»,
зоопарк, музей вінницького трамваю) – Тернопіль

«Подільські твердині» 1 день
Тернопіль – Кам’янець-Подільський (фортеця) – Хотин (фортеця) – Тернопіль
«Львів у мініатюрі або ідеальне місто для життя» 1 день
Тернопіль – Жовква (церкви, монастирі, замок) – Крехів (Крехівський монастир Святого
Миколая отців Василіан) - Тернопіль
НОВИНКА «НЕзолота підкова Львівщини  » 1 день
Тернопіль – Унів (Святоуспеньска Унівська лавра) – Свірж (замок) – Старе Село (замок) Тернопіль

1.06 29.06
27.07 31.08
28.09 26.10

2.06 30..06
28.07 1.09
29.09.27.10

550

11.05 8.06
6.07 3.08
7.09 5.10

450

12.05 9.06
7.07 4.08
8.09 6.10

450

НОВИНКА «Іншим поглядом на Львівщину» 1 день
Тернопіль – Судова Вишня (оглядова по місту) – Дмитровичі (еко ферма щасливих кіз +
дегустація) – Домажир (центр бурого ведмедя) - Тернопіль

4.05 15.06
24.08 12.10

НОВИНКА «Невідоме Поділля і таємнича Бакота » 1 день
Тернопіль – Завалля (печера «Атлантида») – Стара Ушиця (затоплена Бакота і
Дністровський каньйон) - Тернопіль

700

5.05 16.06
25.08 13.10

620
620

2-3-ДЕННІ ЕКСКУРСІЙНІ ТУРИ
«Ця особлива магія Карпат» 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Галич (музеї історії Давнього Галича, Галичина могила) - Манявський скит
(чоловічий монастир, водоспад, Блаженний камінь) – г. Хомяк – ГК Буковель (вільний час,
катання на підйомнику, купання в Озері Молодості) - Яремче (музей карпатських мініатюр,
сувенірний ринок) – Тернопіль
ОНОВЛЕНО «За Яблунецьким перевалом»* 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Яремче (музей карпатських мініатюр) – водоспад Гук – водоспад Труфанець –
Кваси (мінеральне джерело «Буркут») – г. Петрос – Рахів – Ділове - ГК «Буковель» (вільний
час, катання на оглядовому підйомнику, купання в Озері Молодості) – Тернопіль

12-14.07
9-11.08
6-8.09
4-6.10

21-23.06
19-21.07
16-18.08
13-15.09

«Карпатський світ, мальований на горах» 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Бубнище (скелі Довбуша) - Дубина (водоспад Камянка, озеро Журавлине) - озеро
Синевир – Колочава (село 10 музеїв) – Верхня Грабівниця (воєнний бункер) – Пилипець
(водоспад Шипіт) –Тернопіль

21-23.06
19-21.07
16-18.08

ОНОВЛЕНО «Карпатські перлини» («Карпати економ+» / «Водні перлини Карпат»*) 3 дні/2
ночі
Тернопіль – Івано Франківськ (оглядова екскурсія містом) - урочище Женецьке (водоспад Гук)
- ГК Буковель (вільний час, катання на оглядовому підйомнику, купання в Озері Молодості) –
полонина Перців - сходження на г. Говерла або озеро Несамовите + гори Шпиці - Яремче
(музей карпатських мініатюр, сувенірний ринок) - Тернопіль

2500

1800

7-9.06
5-7.07
2-4.08

ОНОВЛЕНО «Серце Гуцульщини»* (+«Карпатcькі закутки»*) 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Космач – Шешори (сріблясті водоспади) – Верховина (музей інструментів,
музей вишиванки, музей аптека) – г. Піп Іван - Яворів (майстер клас по ліжникарству) –
Косів – Коломия (музей «Писанка») – Тернопіль

1800

26-28.07
30.08-1.09
20-22.09

«Закарпатські замки, терми і вино» 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Мукачево (замок, музей меду) – Берегово (термальні джерела) – Невицьке (руїни
замку) – Ужгород (замок, музей архітектури) – Чинадієво (палац графів Шенборнів, замок
Сент-Міклош) – Тернопіль

1800

5-7.07
2-4.08
27-29.09

2500

1800

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ
«Львівські Карпати та мінеральні води» 3 дні / 2 ночі
Тернопіль – Борислав (церква Св. Анни, нафтова вишка) – Трускавець (бювет мінеральних вод,
ДЕЛЬФІНАРІЙ) – Вигода (прогулянка «Карпатським трамвайчиком») – Гошів (Василіянський
монастир на Ясній Горі) - Дубина (водоспад Камянка, озеро Журавлине) – Урич (скельна фортеця
«Тустань») – Славське (оглядовий підйомник на ГК «Захар Беркут») - Тернопіль

31.05-2.06
9-11.08
18-20.10

«Романтичні легенди Софіївки» 2 дні / 1 ніч
Тернопіль – Умань (дендропарк «Софіївка», підземелля Василіанського моастиря) – Вінниця
(фонтан «Рошен», музей Пирогова і усипальниця, музей «Вінниця в мініатюрі», планетарій)
– Меджибіж (замок) – Тернопіль
«В гості до підземного царства» 1 день
Тернопіль – Більче Золоте (печера «Вертеба») – Королівка (печера «Оптимістична») –
Тернопіль
«Підземна казка Тернопілля» 1 день
Тернопіль – Залісся (печера «Млинки») – Тернопіль

18-19.05
5-6.10

1800

1800

6.04
9.06
12.10

370

13.04
16.06
19.10

370

«Дорогами тисячоліть» 1 день
Тернопіль – Рукомиш (скельний монастир у травертинах) – Бучач (оглядова екскурсія по місту)
– Чортків (оглядова екскурсія по місту) – Тернопіль

ТРАВНЕВІ СВЯТА

«Сивоволосі свідки давнини» 1 день
Тернопіль – Збараж (замок) – Вишнівець (палац) – Кременець (руїни замку)– Білокриниця (палац)
– Тернопіль
«Подільське танго» 1 день
Тернопіль - Скала-Подільська (руїни замку) – Кривче (печера «Кришталева») – Нирків
(Джуринський водоспад, руїни палацу та костелу)
«Закарпатські замки, терми і вино» 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Мукачево (замок, музей меду) – Берегово (термальні джерела) – Невицьке (руїни
замку) – Ужгород (замок, музей архітектури) – Чинадієво (палац Шенборнів, замок СентМіклош) – Тернопіль
«Дорогами тисячоліть» 1 день
Тернопіль – Рукомиш (скельний монастир у травертинах) – Бучач (оглядова екскурсія по місту)
– Чортків (оглядова екскурсія по місту) – Тернопіль

ЧЕРВНЕВІ СВЯТА
(ТРІЙЦЯ, ДНІ
КОНСТИТУЦІЇ)

«Сивоволосі свідки давнини» 1 день
Тернопіль – Збараж (замок) – Вишнівець (палац) – Кременець (руїни замку)– Білокриниця (палац)
– Тернопіль
«Подільське танго» 1 день
Тернопіль - Скала-Подільська (руїни замку) – Кривче (печера «Кришталева») – Нирків
(Джуринський водоспад, руїни палацу та костелу)
«Ця особлива магія Карпат» 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Галич (музеї історії Давнього Галича) - Манявський скит (монастир, водоспад,
Блаженний камінь) – г. Хомяк – ГК Буковель (вільний час, катання на підйомнику, купання в
Озері Молодості) - Яремче (музей карпатських мініатюр, сувенірний ринок) – Тернопіль
«Дорогами тисячоліть» 1 день
Тернопіль – Рукомиш (скельний монастир у травертинах) – Бучач (оглядова екскурсія по місту)
– Чортків (оглядова екскурсія по місту) – Тернопіль

СЕРПНЕВІ СВЯТА
(ДНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ)

«Сивоволосі свідки давнини» 1 день
Тернопіль – Збараж (замок) – Вишнівець (палац) – Кременець (руїни замку)– Білокриниця (палац)
– Тернопіль
«Подільське танго» 1 день
Тернопіль - Скала-Подільська (руїни замку) – Кривче (печера «Кришталева») – Нирків
(Джуринський водоспад, руїни палацу та костелу)
«Серце Гуцульщини»* (+«Карпатcькі закутки»*) 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Космач – Шешори (сріблясті водоспади) – Верховина (музей інструментів, музей
вишиванки, музей аптека) – г. Піп Іван - Яворів (майстер клас по ліжникарству) – Косів –
Коломия (музей «Писанка») – Тернопіль
«Дорогами тисячоліть» 1 день
Тернопіль – Рукомиш (скельний монастир у травертинах) – Бучач (оглядова екскурсія по місту)
– Чортків (оглядова екскурсія по місту) – Тернопіль
«Сивоволосі свідки давнини» 1 день
Тернопіль – Збараж (замок) – Вишнівець (палац) – Кременець (руїни замку)– Білокриниця (палац)
– Тернопіль
«Подільське танго» 1 день
Тернопіль - Скала-Подільська (руїни замку) – Кривче (печера «Кришталева») – Нирків
(Джуринський водоспад, руїни палацу та костелу)
«За Яблунецьким перевалом»* 3 дні/2 ночі
Тернопіль – Яремче (музей карпатських мініатюр) – водоспад Гук – водоспад Труфанець – Кваси
(мінеральне джерело «Буркут») – г. Петрос – Рахів – Ділове - ГК «Буковель» (вільний час,
катання на оглядовому підйомнику, купання в Озері Молодості) – Тернопіль

ЖОВТНЕВІ СВЯТА
(СВЯТО ПОКРОВИ І
УКРАЇНСЬКОГО
КОЗАЦТВА)

ТУРИ БІЛЬШЕ 5 ДНІВ
«ЛІТНІЙ ТАБІР У КАРПАТАХ» 7 днів / 6 ночей
Тернопіль – Манявський скит – Манявський водоспад – Яблунецький перевал, сувенірний ринок мінеральні джерела у с. Кваси – Труфанецький водоспад – Яблуниця – пішохідна мандрівка в гори
(озеро Несамовите або г. Петрос) – Яблуниця – Поляниця (ГК Буковель) – Яблуниця – Верховина
(музеї вишиванки, музичних інструментів, сироварня, музей-аптека, музей магії) – Яблуниця –
Яремче (Скелі Довбуша, гора Маковиця, музей мініатюр, водоспад, сувенірний ринок) – Яблуниця

9-16.06
7-14.07
11-18.08

Ціну
уточнювати

НОВИНКА
ВІДПОЧИНОК НА МОРІ «Південна Пальміра і чорноморські скарби»* 7 днів / 6 ночей

28.07-3.08
Ціну
11.08-17.08 уточнювати

Тернопіль – Вороновиця - Немирів - Тульчин – Затока – Білгород Дністровський – Вилково Одеса – Тернопіль

НОВИНКА
ШАЦЬКІ ОЗЕРА «Водні перлини Волині»* 7 днів / 6 ночей

14-20.07
25-31.08

Ціну
уточнювати

Тернопіль – Шацькі озера –Колодяжне – Любомиль – Володимир Волинський – Зимне –
Низкиничі – Устилуг – БРЕСТСЬКА ФОРТЕЦЯ – БІЛОВЕЖЗЬКА ПУЩА (територія
БІЛОРУСІЇ)- Тернопіль

НОВИНКА «СКАРБИ МИКОЛАЇВЩИНИ»
ТУР ПОТЯГОМ Тернопіль – Миколаїв – Тернопіль (детальна програма на сайті)
НОВИНКА «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»
ТУР ПОТЯГОМ Тернопіль – Запоріжжя – Тернопіль (детальна програма на сайті)
НОВИНКА «ШЕВЧЕНКІВСЬКИМИ МІСЦЯМИ»
ТУР ПОТЯГОМ Тернопіль – Черкаси – Тернопіль (детальна програма на сайті)

Дати
Ціну
виїздів
уточнювати
уточнювати
Дати
Ціну
виїздів
уточнювати
уточнювати
Дати
Ціну
виїздів
уточнювати
уточнювати

У вартість кожного туру ВХОДИТЬ: перевезення комфортабельним транспортом, екскурсійний супровід по маршруту та на об’єктах
показу, проживання (уточнювати)
У вартість туру НЕ ВХОДИТЬ: вартість вхідних квитків, харчування, особисті витрати, оренда спорядження (в спелеологічних турах)

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ АКЦІЇ (сезон 2019):
– для постійних туристів (більше 5 подорожей з нашою компанією) – 10% знижки,
– для іменинників знижка 10% на участь в турі + подарунок від компанії,
– діти 5-10 років 10% знижки на участь в турі (незалежно від тривалості),
– для компаній (приведи 5 друзів і їдь безкоштовно (для 1 денних турів) або знижка 15% (для 3 денних турів)
СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ:
– для дітей до 5 років спеціальна ціна (деталі уточнювати),
– на екскурсії для ШКОЛЯРІВ (організовані групи школярів 17+2, 27+3, 45+5),
– для організованих груп від 18 осіб (вільні дати, зміни маршрутів, знижки).

Дякуємо, що обрали нашу компанію для Вашого відпочинку. Будемо раді бачити Вас
у числі наших постійних клієнтів
З повагою, команда ТА «ВОЯЖ.ua»

