“Шевченкове + Софіївка + Вінницький фонтан”
(2 дні / 2 ночі)
985 грн.
24.06.2017, 15.07.2017, 12.08.2017, 16.09.2017, 14.10.2017

План туру:
1 день (п’ятниця): виїзд зі Львова (19:30) – нічний переїзд в комфортабельному автобусі
до Моринців.
2 день (субота): Моринці-Шевченкове (сніданок; огляд Національного заповідника
“Батьківщина Тараса Шевченка”, в селах Тарасового дитинства) – Умань (екскурсія Національним
дендропарком “Софіївка” та обід) – Вінниця (огляд світломузичного фонтану “Рошен”, поселення
в готель).
3 день (неділя): сніданок і виїзд (09:00) – Вінниця (круїз на катері по Південному Бузі,
огляд музею та усипальні М.І. Пирогова) – Меджибіж (екскурсія по фортеці та обід) – переїзд до
Львова (повернення о 23:00).
Моринці. Це село відоме тим, що саме тут народився відомий український поет,
письменник, художник та громадський діяч – Тарас Шевченко. На даний час у селі можна
оглянути хату Якима Бойка - діда Тараса Шевченка.
Шевченкове. Колишня Керелівка, в якій пройшли дитячі роки Шевченка. На даний час
тут, на колишньому подвір’ї Тарасової хати, розташовано літературно-меморіальний музей. Поруч
з музеєм, на схилі яру збереглася могила матері поета - Катерини.
Умань. Візиткою цього міста є Національний дендрологічний парк “Софіївка”, який є
найгарнішим парком нашої країни та був визнаний одним з семи чудес України.
Вінниця. Справжньою Меккою цього міста є Національний музей-садиба видатного
вченого, геніального хірурга, анатома, педагога і громадського діяча Миколи Івановича Пирогова.
До музею належать будинок в якому жив Пирогов, музей-аптека, меморіальний парк та церкванекрополь, де покоїться набальзамоване тіло великого вченого. Також слід відвідати найбільший в
Європі плавучий світломузичний фонтан, що встановлений на річці Південний Буг. Його висота
60 м, а ширина — 140 м. Фонтан входить в десятку найбільш видовищних фонтанів світу.
Меджибіж. Місто на злитті річок Південний Буг і Бужок відоме по всій Україні завдяки
своїй фантастичній фортеці (XVI-XIX ст.), мальовничі вежі та оборонні стіни якої видно зі всіх
усюд.

У вартість ВХОДИТЬ: сніданок у 3 день, проїзд комфортабельним автобусом єврокласу,
проживання, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне обслуговування в музеях, страхування на час
подорожі.
ДОДАТКОВО оплачуються: вхідні квитки в музеях, харчування (крім сніданку в 3
день).
Вартість вхідних квитків:
- музей Тараса Шевченка в с. Моринці: загальний – 20 грн., студенти і учні – 10 грн.;
- Літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка в с. Шевченкове:загальний – 20 грн.,
студенти і учні – 10 грн.;
- дендропарк “Софіївка” в Умані: дорослі та студенти – 50 грн., діти шкільного віку – 35
грн., пенсіонери – 20 грн., діти до 7 р. – безкоштовно;
- круїз на кораблі по Південному Бузі: дорослі – 50 грн., учні від 11 р. та студенти – 40
грн., діти 5-10 р. – 30 грн., діти до 5 р. – безкоштовно;
- Національний музей-садиба М.І. Пирогова у Вінниці: дорослі – 106 грн. за 3 музеї (гол.
корпус – 50 грн., музей-аптека – 20 грн., церква-успальня – 30 грн.); учні та студенти – 53 грн. за 3
музеї (гол. корпус – 25 грн., музей-аптека – 10 грн. , церква-успальня – 15 грн.); дошкільнята –
безкоштовно;
- Меджибіжська фортеця: дорослі – 20 грн., учні та студенти – 10 грн.; діти до 6 р. –
безкоштовно.
Проживання: готель у місті Вінниця, 2-х, 3-х, 4-х місні номери з вигодами в номері.
Харчування (орієнтовні ціни): сніданок – 30-40 грн., обід – 60-70 грн., вечеря 50-60 грн.

