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Зорі ясні, тихий місяцю мій, де ви бачили більше кохання? 
В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання.. 

Так ніхто не кохав! 
мальовнича Бакота + романтичний Кам'янець-Подільський  

Дводенний тур до найкрасивіших локацій Хмельниччини  

Львів – Тернопіль – Кам’янець-Подільський – Хотин – Бакота  – Львів 

Червень Липень Серпень Вересень Жовтень 

27 11, 25 8, 22 5, 19, 26 10, 24, 31 

«Родзинки» туру: 
Насичений яскравими емоціями вікенд ми пропонуємо провести в мальовничих куточках Поділля, славну 
історію якого зберігають фортеці-твердині, що гарно збереглися і запрошують прогулятись своїми 
коридорами. Нас чекає романтичний Кам'янець-Подільський - місто, що збудоване історією, зачароване нею і, 
здається, недоторкане часом. Місто, яке благословляє на вічне кохання та надихає на сміливі вчинки! Нас 
також чекає мальовнича Бакота – це місце спокійної природної ідилії з фантастичними панорами 
Дністровського каньйону. Запрошуємо у подорож, яка проникне в усі струни серця… 

Вартість туру – 1300 грн  

День 
1 

субота 
06:30 – Виїзд зі Львова.  Переїзд на Хмельниччину. 
По дорозі зупинка для ранкової кави і фотопаузи біля Тернопільського озера, яке стало надійним 
захисником файного міста, охопивши його шестикілометровою блакитною стрічкою з трьох сторін. 
12:00  - Прибуття в Кам’янець-Подільський. Оглядова екскурсія «Квітка на камені» — так про 
Кам’янець-Подільський говорила Леся Українка. Вулиці міста розкажуть не одну романтичну історію,  
середньовічні стіни додають почуттям глибинності, а кафедральні собори благословляють на вічне 
кохання та надихнуть своєю величчю на сміливі вчинки. Щоб побачити  Кам’янець як на долоні ми 
попрямуємо до моста, який поєднує стару й нову частину міста. Саме тут чоловіки часто 
освідчуються у коханні, запрошуючи своїх половинок до нового життя.  Поселення в готель. 
У вільний час рекомендуємо екскурсію «Хотин – місто, яке вабить» (400 грн). Його вигідне 
розташування приваблювало сюди не тільки купців, але й завойовників. Саме тому на  скелястому 
мисі над Дністром наші предки у збудували неприступну фортецю, висота мурів якої сягала 45 
метрів, а товщина – до 5 метрів. Повернення до Кам’янець-Подільська. Вільний час. 
19:00 – Рекомендуємо театралізовану екскурсію «Таємниці Старого замку» (350грн): жовніри 
Кам’янець-Подільської фортеці розкажуть про будівництво славетної твердині, вправна кухарка про 
бенкети шляхтичів,  а всезнаючий фізик - про запуск першої повітряної кулі… Ночівля в готелі. 

День 
2 

Неділя 
Сніданок. Виселення з готелю. 
Сьогодні нас чекає ще одна перлина Поділля, «українська Атлантида» - мальовнича Бакота! Через 
таке бажане, чудове місце пролягав чумацький шлях, в Подільських Товтрах орудували безстрашні 
опришки, невловимі гайдамаки, героїчні козаки. Тут вирувало життя гомінких сіл. Але все змінилось. 
І зараз Бакота – це місце спокійної природної ідилії з фантастичними панорами Дністровського 
каньйону, від яких перехоплює подих. Здається, що тут зупиняється час. Круті схили торкаються 
неба, густі ліси запропонують сховатись від спеки,  а тепла вода запрошує скупатись…  
Вільний час для прогулянки на катері, відвідання скельного монастиря і цілющих джерел. 
Повернення у Львів орієнтовно о 24:00. До нових зустрічей! 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- супровід керівника групи   
- екскурсія по Кам’янець-Подільську і Бакоті 
- проживання в готелі 3* зі сніданком 

Додатково оплачується: 
- харчування  
- додаткові екскурсії екскурсії 
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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. 

 


