
Інформаційний лист 
 «Дорога Кохання» 

06/03.2021р. – 07/03.2021р. 

Тур «Дорога Кохання» 

           Програма туру: 
 
1 День  
06:50 Збір групи . Просимо мати з собою засоби 
індивідуального захисту (маску та антисептик)  
07:00 Виїзд із Києва 
У програмі дня: 
 м.Корець. Тут побачимо мальовничі руїни Корецького 
замку та відвідаємо Корецький Свято-Троїцький жіночий 
монастир .  
Далі по програмі: 
Городок . Монастир на острові.  
17:00 Поселення в готель. Відпочинок.  В готелі можна 
замовити обідо – вечерю: борщик червоний, картопля 
тушкована зі свининою, соління овочеві, хліб,  млинчик 
солодкий, чай.  (Вартість 120грн./ос) 
 
 2 День  
08:00 – 09:00 Сніданок в готелі  
Виїзд на екскурсійну програму дня.  
Оглядова екскурсія м.Ковель.  
Волинський Музей  під відкритим небом . Екскурсія.  
13:00 Смачний обід. Скуштуємо страви, проготовані за 
місцевими рецептами.   
М.Луцьк.  Музей Волинської ікони.  
Після музею, прогуляємося з вами затишними вуличками 
Луцька. І обовязково вип'ємо філіжаночку кави в одній з 
найкращих кав`ярень міста.  
18:30 Повернення в готель. 
 3 День  
08:00 – 09:00 Сніданок в готелі  
Перший екскурсійний пункт цього дня - Садиба - музей Лесі 
Українки в Колодяжному. 
Далі по програмі Величний Олицький замок  - резиденція 
наймогутнішого литовського роду Радзивіллів. 
 Ще один пункт нашої подорожі - Тунель кохання.  
15:30. Виїзд на Київ. 
22:30 Орієнтовний час прибуття в м.Київ 
 
Примітки: вказаний час є орієнтовним, і може змінюватись від 
обставин які від нас не залежать. 
 

КЕРІВНИК ГРУПИ 
ІГОР  
 +380 50 170 48 20 

АВТОБУС  
Mersedes 
Sprinter   
 
 
  

 
 

Збір групи  
06.03.2021 о 06:50 

м.Київ, ст.м. Академмістечко  
поруч з магазином «NOVUS» біля Макдональдс 
(вихід з платформи в «хвіст» потяга, 
 потім направо і наліво –  
вихід на вулицю) 
   
 

-Проїзд; 
- Проживання у готелі; 
- Харчування: 2 сніданки; 1 обід –
частування  
- Екскурсії: "Корець", "Олицький 
замок", Музей сільського 
господарства Волині, Музеї Лесі 
Українки в Колодяжному 
- Адміністративний супровід; 
 
      СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО: 
Вхідні квитки по програмі: Музей 
сільського господарства Волині,- 
30грн/дор, 20грн/дит, Музей Лесі 
Українки в Колодяжному - 
40грн/дор, 20грн/дит, Музей 
Волинської ікони - 40грн/дор, 
20грн/дит. 
Додаткове харчування 
Особисті витрати 

 

 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

  
 

                 

. 

  Що потрібно взяти з собою: 
   Паспорт/свідоцтво про народження, 
захисну маску, антисептик 
 
  Що радимо взяти з собою: 
Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів та іншої техніки 
Снеки і вода для швидких перекусів 
Особисті ліки. 


