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Кохання – це найкраще почуття! Воно не має меж, воно безкрає! 

Прекрасне поруч! 
Тунель кохання + Базальтові стовпи 

Одноденний тур до найкрасивіших локацій Рівненщини  

Львів – Дубно – Клевань – Базальтові стовпи – Рівне – Львів 

Червень Липень Серпень Вересень Жовтень 

20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 24, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 

«Родзинки» туру: 
Яким яскравим і насиченим враженнями може бути день, якщо це подорож до найкрасивіших куточків 
України. В цьому турі ми пропонуємо відвідати славнозвісний Тунель кохання, який прагнуть побачити кохані і 
закохані, усі, хто любить милуватись красою природи, прагне відчути гармонію, оновитись і наповнитись 
новими емоціями. Саме природа може запалити серце і вразити геніальними творіннями, з якими не 
зрівняється майстерність архітектора. Нас зачарують кришталеві води смарагдового озера геологічного 
заказника «Базальтові стовпи», древні мури Дубенського замку, прогулянка веселим містом Рівне в чудовій 
компанії! Запрошуємо у подорож, яка проникне в усі струни серця… 

Вартість туру – 530 грн  

Важливо: 

 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру, розміщення в автобусі буде 
здійснюватись відповідно до всіх рекомендацій МОЗ 

 Компанія «Travel Room» не несе відповідальності за корки на дорогах і погодні умови а також 
залишає за собою право вносити зміни в програмі туру без зменшення загальної кількості послуг. 

День 
1 

субота 
06:30 – Виїзд зі Львова.  
Переїзд на Рівненщину. Зупинка для ранкової кави і фотопаузи біля Дубенського замку. Масивні 
оборонні мури з кам’яними бастіонами та глибокими ровами, які колись наповнювала вода річки 
Іква, - ідеальна локація для фотографій в середньовічному стилі. Одну з веж бастіонів місцеві 
назвали "Беаткою"  на честь відважної княжни Беати і прикрашають її стрічками, бо це «на щастя». 
10:00 – Переїзд до славнозвісного  Тунелю кохання – зеленого гроту з дерев, що вишикувались у 
арку ідеальної округлої форми. Під тихий шепіт листя ми прогуляємось вздовж залізничної колії, 
уявимо персонажів, про яких складають легенди. За одною з них, цей зелений коридор існував ще 
при князях Чарторийських, і став прихистком для пари закоханих–утікачів. Кажуть, що поцілунок в 
тунелі скріплює любов на все життя, а якщо закохані стануть на рейки і пригорнуться одне до одного 
серцями, то вже ніколи не розстануться. 
14:00 – Час на обід, після якого ми вирушаємо до унікального творіння з магми - Базальтових 
стовпів заввишки від 3 до 30 метрів. В оточенні цих стовпів, розташувалося велике озеро із синьо-
зеленою, наче морською, водою, а посередині – «острівець кохання», з якого відкриється найкраща 
панорама кришталево-чистого смарагдового озера в оточені зігрітого сонцем каменю. 
19:00  - Прибуття в Рівне, місто яке тричі ставало столицею країни. Відвідання «Лебединого озера» і 
легка прогулянка містом у супроводі екскурсовода. Час для вечері і обміну враженнями від 
насиченого і яскравого дня. 
Повернення у Львів орієнтовно о 24:00. До нових зустрічей! 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- супровід керівника групи   
- екскурсія в Рівному 
Вхідні квитки: 
- в Тунель Кохання  
- в геологічний заказник «Базальтові стовпи» 

Додатково оплачується: 
- харчування  
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