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Там, де закінчуються слова, починається музика 
Гейзери, замки і… музика! 

Одноденний тур на концерт Олександра Божика в рамках INSTRUM FEST,  
який відбудеться в Кременцькому замку під відкритим небом 

Львів – Новий Милятин – Підгорецький замок – Кременець – Львів 

Липень 

18 

«Родзинки» туру: 
Яким яскравим і насиченим враженнями може бути день, якщо це подорож до найкрасивіших куточків України. 
В цьому турі ми пропонуємо відвідати славнозвісний Підгорецький замок, який заслужено називають 
«українським Версалем». Вас здивує Новомилятинський гейзер, який досить несподівано утворився і має 
лікувальні для тіла властивості. А друга половина дня – для душі! Наші серця буде наповнювати музика. Тільки 
уявіть, як вона буде звучати під відкритим небом, відбиваючись у стінах Кременецької фортеці і вільно 
розлітаючись просторами Замкової гори. А коли це музика від скрипаля-віртуоза Олександра Божика, то важко 
уявити емоції, які чекають на нас. Ми запрошуємо їх відчути разом з нами! 

Вартість туру – 660 грн (з квитком на концерт) 

(440 грн – вартість туру без квитка на концерт) 

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 
08:30 – Виїзд зі Львова. Є на світі місця, про які кажуть, що вони зцілюють душу і тіло. А одне з них – 
зовсім поруч. І це Новий Милятин. Для душі – тут древній костел, який свого часу став духовним 
центром навколишніх земель. А для тіла – сірководневе озеро з цілющим властивостями. Внаслідок 
дослідницьких робіт тут утворився гейзер, вода з якого піднімається на висоту 2 метри, а 
температура має стабільних 19 градусів. 
11:00 – Відвідання Підгорецького замку, який за правом охрещений «українським Версалем», і 
вважається найкрасивішим в Золотій підкові Львівщини.  Всією Європою  ширилася слава про замок. 
А все завдяки розкоші інтер’єрів та феєричному способу життя його володарів.  
13:00 – Переїзд в Кременець. Століттями це місто оберігає Кременцька фортеця і Замкова гора 
Бона, названа на честь красуні Бони Сфорци. Про таємниці королеви, її секрети молодості і 
емоційний темперамент нам розкаже екскурсовод під час знайомства з містом. 
18:00 – Відвідання INSTRUM FEST (квиток входить у вартість) - фестивалю сучасної інструментальної і 

симфонічної музики. Програма виступу: 
 Кременецький камерний оркестр 

 Квартет “Есперанто” – твори О.Гоноболіна, П.Тропкуса, П.Мартіна 

 BOZHYK DUO (Юля і Олександр Божик) 

 DZ’OB 
22:00 – Повернення у Львів. 
Повернення у Львів орієнтовно о 01:00. До нових зустрічей! 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- супровід керівника групи   
- екскурсія в Кременці і Підгорецькому замку 
Вхідні квитки: 
- на концерт INSTRUM FEST https://instrumfest.com.ua/  
- в Підгорецький замок 

Додатково оплачується: 
- харчування  
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