
Шановні колеги! 
 

Пропонуємо Вам ознайомитися з одноденними та багатоденними 
програмами корпоративних турів, які відрізняються не тільки по тривалістю та 
напрямками, а й концепцією.  

Сподіваємося, наші корпоративні тури Вас зацікавлять і ми розпочнемо 
нашу плідну співпрацю. 

Для нас буде честю стати Вашим головним і постійним підрядником в 
питанні організації корпоративного відпочинку та корпоративних заходів для 
Ваших працівників. Ми готові розробити для Вас календар заходів та виїздів, 
повністю адаптований під Ваші побажання, потреби та бюджет. 

Наразі пропонуємо Вам програми одноденних подорожей та багатоденні 
програми, які мають екскурсійно-пізнавальну та активно-спортивну 
направленість, а також цікаві екскурсійні напрямки.  

Якщо в переліку наших турів Ви не знайшли програми, які відповідають 
Вашим вимогам, сподіванням і побажанням, ми готові розробити для 

Вас і Ваших колег  унікальні подорожі в форматі «індивідуального 
проекту». 

 

 
Завжди Ваша, АНГА ТРЕВЕЛ! 

Одноденні екскурсійні тури: 
• На вогник до єгера 
• Взірцево-показові села України 
• Голубоока Чернігівщина 
 
Багатоденні тури: 
• SPA-ВІКЕНД ТА ШОУ ФОНТАНІВ в 

Умані 
• Бузький Гард – п’яте чудо України! 
• Мольфари, Карпати, Пригоди та 

Смачна їжа 
• Подорож по Сіверщені 
• Тур до Херсону та Херсонської області 

Екскурсійні напрямки: 
• Черкаси 
• Черкаська область 
• Радомишль 
• Переяслав Хмельницький  
• Богданівка 
• Житомир 
• Садиби Києво-Житомирщини 
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Программа  тура: 
  

На вогник до єгера* 

- Транспортний супровід; 
- Адмінсупровід; 
- Екскурсія по ландшафтному 

парку Міжріченський; 
- Відвідування Музею побуту; 
- Прогулянка по ексостежці; 
- Обід пікнік. 

- Додаткове харчування; 
- Особисті витрати; 
- Сувеніри; 
- Наливки домашнього 
виробництва. 

- Чисте повітря та ліс; 
- Можливість забути про міські 
джунглі; 
- Знайомство з дуже цікавою 
людиною – єгерем Андрієм. 

Збір групи, виїзд із Києва: 
– Прибуття в с. Отрохи (дорогою фотозупинки 
на оглядових майданчиках біля Київського 
моря і над заплавою Десни); 
– Відвідування візит-центру Міжрічинського 
парку та музею традиційних  лісових промислів 
Полісся; 
– Екскурсія по території парку. Це може бути 
придеснянська екостежка, Святе озеро з 
виходом на болотний масив у спеціальному 
взутті, виселене село Бондарі, колишній 
військовий полігон, пустельні ландшафти з 
піщаними дюнами, заповідне Бондарівське 
болото; 
– Екскурсія по екологічній стежці «Журавлина» 
– Відпочинок в зоні рекреації «Узлісся»; 
-  Приготування обіду на вогнищі. 
– Виїзд до Києва 
 
* Тур розрахований на групу 25 чоловік. Отже 
таку подорож можна запланувати в два 
підходи. В суботу одна група, в неділю інша, 
або відправитися в подорож  по суботам два 
тижні підряд. 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 
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Программа  тура: 
  

Взірцево-показові села України 

- Транспортний супровід; 
- Адмінсупровід; 
- Екскурсії по програмі; 
- Відвідування садиби 

Хоєцьких; 
- Обід. 

- Додаткове харчування; 
- Особисті витрати; 
- Сувеніри; 
- Катання на гондолі. 

- Квітковий годинник в 
с.Ковалівка; 

- Унікальна садиба Хоєцьких; 
- Відреставрований костел в 

м.Фастів 
 
 розраховується під 

конкретну кількість 
туристів 

8.00 Збір групи 
8.30 виїзд із Києва 
10.30 Прибуття в с. Ковалівка. Оглядова 
екскурсія по селищу, фотосесія в 
ландшафтному парку. По бажанню, можна 
покататися на справжній гондолі! 
12.00  Переїзд в м. Фастів.  
12.30 Оглядова екскурсія по місту. Ми побачи-
мо відреставрований костел. Після екскурсії  
завітаємо на пивоварню Зіберта, де  
продегустуємо місцеве пиво*.  
14.30 Обід в м. Фастів 
15.30 Переїзд в с. Томашівка 
16.00 Відвідування Ризоположницького чолові-
чого монастиря (садиби Хоєцьких) 
17.00 виїзд до Києва 
18.00 орієнтовний час прибуття 
 
* Екскурсія на пивоварню можлива за умови, 
якщо завод в той день буде працювати. 
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Программа  тура: 
  

Голубоока Чернігівщина 

- Комфортабельний автобус 
туристичного класу; 

- Професійний екскурсійний 
супровід; 

- Професійний фотограф; 
- Екскурсія по м.Чернігів; 
-        Антонієві печери; 
- Екскурсія по Олешні; 
- Смачний обід. 

- Додаткове харчування; 
- Особисті витрати; 
- Сувеніри. 
 

- Чисте повітря; 
- Можливість забути про міські 
джунглі; 
- Класний відпочинок на природі 

07.00 виїзд із Києва; 
08.00 відвідування Собору Різдва 
Богородиці 
9.30 Екскурсія по м. Чернігів (Чорна 
Могила, Болдина гора, Курган Гульбище, 
Троїцький собор, унікальні Антонієви 
печери 
13.00 обід 
14.30 переїзд в Олешню 
15.30 екскурсія по Олешні, відвідування 
Церкви Святої Катерини, садиби 
Русових, прогулянка по липовій алеї 
16.30 прогулянка по екостежці біля 
Голубих озер 
17.00 відпочинок на березі Голубих 
Озер, вільний час 
19.00 виїзд на Київ 
21.30 орієнтовний час прибуття в 
столицю 
 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 
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Програма дводенного туру  
День перший: 

  

Дводенна програма: SPA-ВІКЕНД ТА ШОУ ФОНТАНІВ 

 

7:30 виїзд з Києва 
10.00 с.Пархомівка огляд Покровської 
церкви 
12.00 Дуже смачна екскурсія з дегустацією 
козячих сирів на сироварні Бабині кози 
14.00 Екскурсія в парк «Софіївка» 
Обід 
18.00 Екскурсії «Стара Умань» та «Умань 
Хасидів», які включають знайомство з 
такими об'єктами: 
• монастир Василіанів та підземелля; 
• костел Успіння Богородиці;  
• готель «Європа»; 
• жіноча гімназія ; 
• особняк поч. ХХ ст.; 
• земське училище; 
• могила цадика Нахмана; 
• Синагога 
Вільний час в місті. Ви зможете 
повечеряти в затишному кафе та 
скуштувати Уманське живе пиво 
21.00 ідемо займати місця, щоб в 
побачити лазерне шоу фонтанів  
22.00 переїзд в готель (Маньківка) 
 

• Проживання (1 ніч); 
• Харчування (1 сніданок, 2 

обіди); 
• Дегустація сирів; 
• Транспорт; 
• Адмінсупровід; 
• Екскурсії, вхідні квитки; 
• Басейн в готелі. 

• Вечеря (день1); 
• Особисті витрати; 
• SPA процедури в готелі; 
• Сувеніри; 
• Живе пиво; 
• Страхування. 

• Новинка – Уманські фонтани! 
 
• Підземелля Василіанівського 

монастиря 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 

 



Програма дводенного туру  
День другий: 

 
 

Дводенна програма: SPA-ВІКЕНД ТА ШОУ 

ФОНТАНІВ 

RELAX, RELAX, RELAX 
9.00  сніданок (шведський стіл) 
RELAX, RELAX, RELAX 
 
12.00  пізнє виселення з готелю, в якому 
Ви мали можливість насолодитися 
різними водними атракціями та чудово 
відпочити 
 
13.00 музей Трипільскої культури у 
Легедзино 
 
Обід та купання в річці (по бажанню) 
 
17.00 Палац Шувалових у Тальне 
 
18.00 повернення додому 
 
23.00 орієнтовний час прибуття в 
столицю 

• Проживання (1 ніч); 
• Харчування (1 сніданок, 2 

обіди); 
• Дегустація сирів; 
• Транспорт; 
• Адмінсупровід; 
• Екскурсії, вхідні квитки; 
• Басейн в готелі 

• Вечеря (день1); 
• Особисті витрати; 
• SPAпроцедури в готелі; 
• Сувеніри; 
• Живе пиво; 
• Страхування 

• Добра половина дня у 
шикарному готельному 
комплексі де є все для 
шикарного відпочинку. 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 
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Програма дводенного 
активного туру: 

  «Бузький Гард - 5 чудо України» 
 

День перший: 
• Ранній виїзд з Києва, переїзд в 

с.Мигія в Миколаївській області; 
• Оглядова пішохідна екскурсія по 

Національному природному 
заповіднику Бузький Гард; 

• Купання в кар'єрі (за бажанням); 
 

• «Польовий» обід в рафтинг таборі; 
 

• Екскурсія в музей ракетних військ; 
• Переїзд в Южноукраїнськ; 
• Катання на паромі з можливістю 

«покермувати»; 
• Поселення в готель; 

 
• Вечеря. 

Бузький Гард – п’яте чудо України!* 

• Транспортний супровід; 
• Харчування (1 сніданок, 1 

вечеря, 2 обіди); 
• Проживання (1 ніч); 
• Вхідні білети; 
• Екскурсії. 

• Додаткове харчування; 
• Особисті витрати; 
• Спуск в шахту на 

командний пункт 120грн 

• Купання в кар'єрі; 
• Незабутні пейзажі Долини 

Диявола; 
• Найкращі гіди 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 
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Програма дводенного 
активного туру: 

  «Бузький Гард - 5 чудо України» 
 

День другий: 
 
• Оглядова пішохідна екскурсія по 

Арбузинському каньйону; 
• Прогулянка по Актовському каньйону 

(Долині Диявола); 
• Колоритний обід (домашня кухня); 
• Променад по Трикратському лісі і 

«Лабіринту». 
 
 
 

* Тур відбудеться ТІЛЬКИ при 
сприятливому прогнозі погоди. Ми не 
готові ризикувати ні здоров'ям, ні 
настроєм наших Клієнтів! 

 
 

Бузький Гард – п’яте чудо України!* 

• Транспортний супровід; 
• Харчування (1 сніданок, 1 

вечеря, 2 обіди); 
• Проживання (1 ніч); 
• Вхідні білети; 
• Екскурсії. 

• Додаткове харчування; 
• Особисті витрати; 
• Спуск в шахту на 

командний пункт 120грн 

• Купання в кар'єрі; 
• Незабутні пейзажі Долини 

Диявола; 
• Найкращі гіди 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 



Виїзд з Києва 
 

1 день 
08.00 прибуття в Верховину, поселення, 
сніданок 
10.00-15.00 екскурсія на Писаний камінь за 
гарної погоди. Або відвідування Хати-музею 
кінофільму «Тіні забутих предків», музею 
гуцульського побуту, етнографії та музичних 
інструментів Р. Кумлика , хати-стаї, де можна 
перекусити смачними сирами+майстер клас 
13.00 обід (готель Водограй)  
14.30 Музей «Анничка», в якому знімався 
одноіменний фільм «Анничка» 
15.30 Хата музей опудал  
16.30 вільний час на:  
• дегустацію живого пива або квасу 

Пивоварня «Верховина»  
• Катання на конях верхи та в бричці. Вартість 

від 50 грн/год  
• Взимку катання у санях. Навчання верхової 

їзди. Вартість прогулянки - від 60-80 
грн/год.  

 
Вечеря в садибах або в готелі. Після вечері – 
відвідання музею гуцульської магії, можливе 
театралізоване дійство - у ліс за мольфарами 
з факелами 
Відпочинок. 

Мольфари, Карпати, Пригоди та Смачна їжа 
Програма трьохденного туру: 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 

Ціна туру: 



Мольфари, Карпати, Пригоди та Смачна їжа 
Програма трьохденного туру: 

2 день  
9.00 сніданок.  
10.00. Факультативна екскурсія на полонину 
Кринта: 200грн з чол. - виїзд з смт. Верховина 
11.00 Початок пішого переходу на вершину 
г.Кринта (1300м.н.р.м), по дорозі збираємо з 
провідником білі гриби та малину.  
12.30. Відпочинок на вершині гори Кринта.  
13.00 Відвідування стаї (Колиби) 
14.00 Смачний обід на висоті 1300 м н.р.м. 
Дегустація сиру вурди. 
14.30 Вільний час. 
16.30 Сходження до підніжжя г. Кринта. 
17.30 Виїзд до Верховини. 
18.00 Прибуття у Верховину. 
Вечеря. 
Відпочинок. 

 
3 день 
9.00 сніданок виселення. 
10.00 переїзд в Криворівню. 
10.30 Музей Гуцульска Гражда.  
11.30 Музей Параски Плитки-Горицвіт.  
12.00 церква Різдва Пресвятої Марі.  
12.30 переїзд в Поляницю. 
14.30 обід.  
15.30 для тих хто готовий до пригод – 4-х годинна 
факультативна екскурсія спеціальни-ми трасами 
Буковелем та околицями, до водоспадів Гук і 
Пробій на джипах!!! 9, 11 і 4 місні машини. 
Відвідування гуцульських приватних садиб, шоу-
програми в горах, джип-рибалка (ловля форелі).  
Якщо бажаючих нема, то їдемо в село Красна 
Поляна до Резиденції Святого Миколая.  
18.00 Музей імені Митрополита А.Шептицького. 
19.00 вечеря самостійно. 
20.00 Виїзд до Києва. розраховується під 

конкретну кількість 
туристів 

Ціна туру: 



Подорож по Сіверщені 
Програма дводенного туру: 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 

Ціна туру: 

1 день  
08.00 виїзд з Києва 
09.00 прибуття в Залісся – екскурсія по 
діючій резиденції президента України 
11.00 переїзд в с. Заньки Чернігівської 
області 13.00 обід 
14.00 відвідування Заньківської 
мануфактури 14.30 Заньківській 
меморіальний музей Марії Заньковецької. 
15.30 переїзд в Крути 
16.30 Крути Меморіальний комплекс 
(екскурсія) 
17.30 переїзд до Глухова 
19.30-20.00 прибуття до Глухова (вечеря, 
поселення в готель, відпочинок) 
 
2 день 
08.00 Сніданок, виселення з готелю 
09.00 оглядова екскурсія по Глухову 
11.00 Хочеться потрапити в інститут 
луб'яних культур і подивитися як ростуть 
коноплі та марихуана  
12.00 Переїзд в Кролевець 
13.00 огляд Яблуні Колонії 
14.00 обід 
15.00 переїзд в Конотоп 
16.00 оглядова екскурсія по Конотопу 
18.00 переїзд до Києва 
22.00 орієнтовний час прибуття в Київ 



Тур до Херсону та Херсонської області 

 Олешківські піски (єдина 
пустеля в Україні та 
Європі) 

 Відвідування винних 
підвалів та заводу по 
виробництву вина в 
Херсоні 

 Дегустація вин 
 театралізована екскурсія 

Масонський Херсон 

розраховується під 
конкретну кількість 
туристів 

Ціна туру: 



Також пропонуємо цікаві одноденні екскурсійні напрямки 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
 Сунки (село належало княгині Яшвіль, яке на портреті зобразив 

Нестеров). Сьогодні цей портрет знаходиться в Київському музеї 
російського мистецтва. 

 Ірдинське болото, на якому був заснований Виноградівський Ірдинський 
монастир, де знаходився довгий час Юрій Хмельницький 

 гарне містечко Змила + Блакитні озера 
 відпочинок на Блакитних Озерах Смілянщини та пікнік. 

 
ЧЕРКАСИ 
 
 Храм Білого Лотоса - єдиний буддійський храм в Україні. Тут можна 

зробити фото своєї аури  
 Музей однієї книги (тут виставлено Кобзар виданий за життя Шевченка) 
 Найбільший православний храм в Україні 
 Водосховище і ще багато всіляких цікавинок 



Цікаві одноденні екскурсійні напрямки 

РАДОМИШЛЬ 
 
 Музей ікони + папірня 
 Святодухівський монастир 
 Коростишівський кар'єр (якщо 

погода буде теплою) 

ПЕРЕЯСЛАВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  

 
 30.09 Переяславський 

Ярмарок 

 

БОГДАНІВКА 
 
 тематична екскурсія присвячена 

творчості Катерини Білокур 
 заїзд в Яготин 



Цікаві одноденні екскурсійні напрямки 

 
ЖИТОМИР 
 
 єдиний в Україні музей космонавтики; 
 картинна галерея; 
 літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка; 
 меморіальний будинок-музей академіка Сергія Корольова; 
 музей історії пожежної справи; 
 двір ремісника; 
 фірмовий магазин компанії «Житомирські ласощі». 

 
САДИБИ КИЄВО-ЖИТОМИРЩИНИ 
 
 Музей-садиба І.С. Козловського (оперний співак) 
 Меморіальний музей-садиба Кирила Стеценка (музичний критик 

диригент) 
 Меморіальний музей-садиба народної художниці України К. Білокур 
 Музей-садиба Марко Вовчок (письменниця) 


