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1. Гуцульський експрес

Схема маршруту: Луцьк → Рогатин → Галич → Синьогора → Манявський Скит →
Яремче (водоспад Пробій, сувенірний
ринок) → Микуличин/Татарів → Верховина (музеї та «Гуцульське весілля») → Форелеве господарство / Коломия → Луцьк
Короткий опис. На переплеті української Галичини і Гуцульщини, де Карпатські долини пронизують Дністер, Прут,
Черемош й Тиса, а високі гори вкриті
стрункими смереками, Ви почуєте захоплюючі оповіді про нездоланний український дух і опір. Тут панували десятки
держав, королів, цісарів, гетьманів, панів
і урядів, а ця земля лишилась віддана
своїм предкам. Тут, біля Скель Довбуша,
Вас пронизить дух українськості. Ви дізнаєтесь чому Коломия – край дисидентів,
де зароджувався Легіон Січових Стрільців, чому Івано-Франківськ не повернув
собі історичну назву Станіславів і хто з
видатних постатей розгадував тут таємниці української землі. Ви побачите найскладнішу частину гірської річки Прут.
Дізнаєтесь, де знаходиться найвище розташований санаторій, найвисокогірніша
споруда та найвище розташована конструкція в Україні. Побачите аскетичний
Манявський Скит, найбільший духовий
музичний інструмент і найменший та
найлегший гуцульський. Побуваєте на
місці зйомок найбільш відомого фільму
Сергія Параджанова та спробуєте розгадати магічну таємницю гуцульських
мольфарів. Матимете змогу відпочити
та посмакувати в одному з найцікавіших
і найазартніших місць Карпат. А ще Вас
здивують найбільший у світі музей писанок і президентська резиденція Синьогора. Ніщо у цьому маршруті не залишить Вас байдужим.
Відкривайте для себе Україну з
GEOexpress, на черзі Гуцульщина. Запрошуємо вас у тур «Гуцульський експрес».
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2. Земля обітована

Схема маршруту: Луцьк → Житомир →
Бердичів/Вервольф → Вінниця (фонтани) →
Умань → Луцьк
Короткий опис. Якщо Вас втомила
проза міського життя, монотонність
на роботі, та побутова буденність – настала пора кардинально змінити обстановку, перепочити, передихнути,
обдумати. Саме для цього ми створили такий багатий, розкішний, заповітний туристичний маршрут, який задовольнить пристрасні бажання, надії
та прагнення. Ви вирушаєте в край,
де панує повний достаток комфорту
і злагода, згідно з усіма рейтингами
якості життя. Відкрийте для себе Вінницю – яскраву та дивовижну, насичену цікавими подіями, локаціями,
неймовірними фонтанами та знаменитими особистостями. Маршрут Вашої подорожі буде тісно переплетений з долями геніїв, що прославили
цю землю: Миколи Пирогова, Сергія
Корольова, Софії Потоцької, Ребе Нахман, які натхненно працювали та
творили, не шукаючи слави для себе.
Кажуть: любов здатна творити чудеса. У цьому не виникає сумнівів, коли
перед твоїм поглядом відкривається
Софіївка – дивовижний рукотворний
сад, в якому переплелись казка та реальність, легенди, міфи та щось вічне,
невловиме та загадкове… Парк Софіївка оточений атмосферою містики, таємничості та романтики. Романтична
історія створення національного дендрологічного парку залишила по собі
безліч загадкових міфів та легенд, які
вам неодмінно потрібно дізнатись.
Француз Оноре де Бальзак, що знайшов своє кохання саме на цій землі,
писав: – «Україна починається з Бердичева», і це таки правда…
Відкривайте для себе Україну з
GEOexpress. На черзі багата земля.
Запрошуємо вас у тур «Земля обітована».
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3. Карпатський трамвайчик

Схема маршруту: Луцьк → Трускавець (Дельфінарій) → Дрогобич → Моршин →
«Карпатський трамвайчик» → Луцьк
Короткий опис. Протягом двох століть цілющі мінеральні води Трускавця оздоровлюють тисячі туристів. Курорт славиться мінеральною водою «Нафтуся»,
аналогів якої немає більше ніде в світі. У час вільний від бальнеологічних процедур, гості міста можуть прийняти дельфінотерапію або насолодитись грандіозним шоу найрозумніших ссавців у світі. Дельфінарій «Оскар», став однією
з унікальних атракцій цього затишного, екологічно чистого містечка та його
жителів – чорноморських та тихоокеанських дельфінів. Запрошуємо і Вас до
таїнства спілкування з розумними і красивими ссавцями, задля естетичного
задоволення та розуміння гармонійності буття. Доповнить емоційний ряд прогулянка стежками неповторного парку в англійському ландшафтному стилі,
який розділяє Верхній та Нижній бювети. Атмосфера перебування дозволить
отримати насолоду від неспішного ритму європейського курортного містечка.
На шляху до наступного курорту мінеральних вод Прикарпаття Ви потрапите
в місцевість перших в Україні нафтових та соляних промислів, а також ознайомитеся із значним адміністративним центром часів Австро-Угорщини, а на
сьогодні старовинним галицьким містом Дрогобич. Наступним нашим пунктом
стане один з найбільших бальнеологічних курортів України, адже «Моршинська» широко відома не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. Моршин
стане приємною та гармонійною сторінкою подорожі, адже Ви матимете змогу
прогулятися його парками і спробувати воду на різні смаки, що дозволить визначитися з майбутньою курортною відпусткою. Настав час пересісти на рейковий транспорт, який повезе Вас через багатовікові смерекові ліси та вздовж
берегів бурхливої гірської ріки. Дух перехоплюють нависаючі скелі, звивисті
серпантини та несподівані віражі, котрі познайомлять з незвіданими Карпатами. Поїздка «Карпатським трамвайчиком» подарує вам гострі відчуття від пропонованих подорожніх атракцій!
Відкривайте для себе Україну з GEOexpress, на черзі Передкарпаття. Запрошуємо вас у тур «Карпатський трамвайчик».
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4. Краса як вона є!

Схема маршруту: Луцьк → Канів → Моринці → Умань → Букський каньйон /
Буки парк → Луцьк
Короткий опис. GEOexpress щиро
пропонує Вам побачити унікальні
місця України, де поєднання природної краси і краси людських чистих
помислів вразить навіть найвибагливіших поціновувачів естетики. Жоден із гостей нашого краю не омине
своєю увагою перлину світового садово-паркового мистецтва − «Софіївку» – Національний дендрологічний
парк – одне із семи чудес України,
який радує своїх відвідувачів вже
більше двох століть. А чого варті лише
незабутні враження від відвідин Холодного Яру, Букського каньйону на
річці Гірський Тікич, Канівських гір,
дивовижних місць на Звенигородщині, які за унікальністю ландшафту називають малою Швейцарією. Та якби
навіть цього всього не було, то Черкащину все одно варто Вам відвідати:
цей край є святою землею, адже на
ній народився і в ній спочиває наш
національний пророк і геній – Тарас
Шевченко. Нині на Вас чекають оновлені шевченківські місця у Моринцях, Будищі, Шевченковому – селах,
де Кобзар народився і провів дитячі
роки, та священна Чернеча гора, де
покоїться його прах.
Відкривайте для себе Україну з
GEOexpress. На черзі життєдайна
Черкащина. Запрошуємо вас у тур
«Краса як вона є!».
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5. Поділля – край фортець і чарівного Дністра

Схема маршруту: Луцьк → Кривче → Хотин → Кам’янець-Подільський → Чортків
→ Луцьк
Короткий опис. Щоб побачити грандіозні каньйони не обов’язкова грін-карта, достатньо вирушити до Поділля. Тут Дністер об’єднує своїми берегами контрастні ландшафти, які формують гординю за Рідну землю. Спочатку Ви познайомитесь з печерою Кришталева, котра приймає своїх відвідувачів протягом
усього року. Чималий туристичний шлях дозволить перенестись у казковий
світ, що просто зачарує мерехтінням гладенько відшліфованих стародавніми
водами стін. Останньою зупинкою першого дня стане Хотин, де мандрівники
захоплюються неймовірною панорамою, яка увінчана оборонними мурами величної неприступної Хотинської фортеці, окутана стрімкими скелями каньйону
та омита водами могутнього Дністра. Початок нового дня відкриє Вам Кам’янець-Подільський, фортеця якого є одним із семи чудес України. Вже тільки
тому варто його відвідати. На невеличкому острівці, який відділений глибоким
каньйоном і річкою Смотрич, розташоване Старе місто, що зберегло дух Середньовіччя, своєрідність і унікальність якого полягають у гармонійному поєднанні
ландшафту з містобудівною структурою середньовічного міста. Концентрація
архітектурних пам’яток старовини древнього Кам’янця дозволила конкурувати
на рівних з Києвом і Львовом. Ви в цьому неодмінно переконаєтесь неодноразово повертаючись туди! Попереду Чортків, назва якого насторожує, а дарма.
«Чортову» назву з лихвою компенсує величезна кількість храмів різних конфесій у місті, домінантним з яких є Костел Матері Божої Святого Розарія і Святого
Станіслава. Ця подорож утвердить вашу віру і впевненість у могутності нашої
країни.
Відкривайте для себе Україну з GEOexpress. На черзі міста, об’єднані Дністром.
Запрошуємо вас у тур «Поділля – край фортець і чарівного Дністра».
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6. Столичний експрес

Схема маршруту: Луцьк → Житомир
→ Київ (історичний та адміністративний) → Межигір’я → Луцьк
Короткий опис. Найбільш упізнаваним символом України є стольний
град Київ – Місто-Герой, який завжди
був та залишається світовою Меккою
православних християн, вражаючи
різноманіттям своїх Храмів, монастирів, включаючи світові пам’ятки зодчества Софійський собор та Києво-Печерську лавру. Київ завжди статусний,
починаючи з 482 року, як столиця Київської Русі, Української Народної Республіки, УРСР, Незалежної України,
національних революцій, Євро – 2012,
Євробачення – 2017 та разом з тим мудрий, сивочолий та завжди ультрасучасний лідер. Не можемо не відмітити
магнетизму, яким притягує українська
столиця до себе, що за чисельністю
населення обіймає 7 сходинку в Європі. Чого тільки вартий Хрещатик?
Як мінімум променаду, найширшою і
найкоротшою центральною вулицею
з усіх столиць Європи. Ритм столичного життя вражає своєю динамікою та
енергетикою, що яскраво відчувається
у метрополітені. Але щоб по-справжньому насолодитись Києвом, варто
зупинитись та неспішно прогулятись
знаменитими київськими парками,
що розкинулися на берегах могутнього Дніпра, почути віковий дзвін
золотоверхої столиці, поласувати київським брендовим тортом та перепічкою. Київ красивий у будь-яку пору
року, особливо в травні, коли каштани і бузок, немов змагаються у пишності цвітіння. Хочете потрапити до
будівель, з яких вершиться доля країни? Це досить складно, але дякуючи
Героям Майдану, ми проведемо Вас
до народної резиденції «Межигір’я»,
що розкинулась на березі Київського
моря. Перебуваючи на території, відчуваються змішані почуття та думки,
але, все ж таки, тут домінує естетична
насолода від побаченого та розуміння
плинності життя, визначальним в якому є сила народу на своїй землі.
Відкривайте для себе Україну з
GEOexpress. На черзі Стольний град
Київ. Запрошуємо вас у тур «Столичний експрес».
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7. Ужгород – троянда Закарпаття

Схема маршруту: Луцьк → Тустань → бункер Арпада → Лумшори → Невицький
замок → Ужгород → палац Шенборнів → Луцьк
Короткий опис. Захоплюючий, інтригуючий, дводенний маршрут м’яким та
сонячним Закарпаттям. Ви познайомитесь з новими людьми, прогуляєтесь
затишними вуличками, спробуєте на смак, відчуєте нові емоції, переживете
незвідані враження. Ужгород для цього – найкраще місто. А розпочнете Ви
свою продорож з давньоруської фортеці-граду Тустані, яке унікальне своїм перехресним розташуванням на стику найвідоміших торгівельних шляхів давнини. І ось – Верецький перевал, вершина Боржавського хребта, перетнувши
який Ви опиняєтесь на південних схилах Карпат. «Ми ниніка вельми просиме
Вас красне на Закарпаттю!». Перше, з чим Ви ознайомитесь на цій землі, будуть
масштабні військові скельні укріплення часів ІІ світової, які виконують підпірну
функцію гір і дотепер. Серпантини приведуть вас у Лумшори – столицю «пропарки» в чанах з мінеральною водою! Незвичайна природа, кришталево чисте
гірське повітря, каскад мальовничих водоспадів довершать приємний вечір
Вашого вояжу. Наступний ранок розпочнеться переїздом до околиць Ужгорода,
на шляху до якого вас зустріне Невицький замок, що стоїть найвище з усіх, але
зазнав найбільше руйнувань. Може в усьому винне прокляття «Поганої діви»?
Дізнаємось. На часі – бастіон, твердиня, бойовий оплот – Ужгородський замок,
що таїть оповіді великих битв, безстрашних воїнів і ніжних стосунків. Тут Ви дізнаєтесь, чим різняться легенди про «Білу пані» та «Білу Діву» і як сама природа
сприяла сміливості та незалежності духу. Приємним продовження стане променад набережною річки Уж, квітучими алеями, сувенірними крамничками,
затишними вуличками, наповненими запальними співами та танцями, яскравими фарбами вбрання місцевих ромів, що подарують Вам незабутні враження
і переконання в колоритності і мультикультурності Ужгорода. Дорогою додому
Ви будете куштувати легендарне десертне біле марочне вино «Троянда Закарпаття», дари садів та ягідних плантацій та елітні сири із високогірних полонин.
Вінцем Вашого закарпатського вояжу стане палац графів Шенборнів, виконаний за астрономічним принципом в стилі європейського романтизму. Оточує
цю красу шедевр садово-паркового мистецтва – графський дендропарк, одна
з стежок якого приведе вас до Джерела Краси та Молодості.
Відкривайте для себе Україну з GEOexpress. На черзі вікно в Європу. Запрошуємо вас у тур «Ужгород – троянда Закарпаття».
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8.
Назва туру: «Львів ґалянтний»
Схема маршруту: Луцьк → Львів (Львів арена, Середньовічний Львів, Театральний Львів, Австрійський Львів, Гастрономічний Львів) → Луцьк
9.
Назва туру: «Гірські простори»
Схема маршруту: Луцьк → Розгірче → Тустань → Водоспад Кам’янка → Воловець → Келечин → Сойми → Міжгір’я → Синевирський перевал → Реабілітаційний центр
бурих ведмедів → Синевир → Луцьк
10.
Назва туру: «Карпатський закуток»
Схема маршруту: Луцьк → Тустань → Славське → Воловець → Келечин → Сойми →
Міжгір’я → Синевирський перевал → Колочава → Луцьк
11.
Назва туру: «Карпатський рейд»
Схема маршруту: Луцьк → Розгірче → Тустань → Водоспад Кам’янка → Жденієво →
Бункер Арпада → Пилипець (канатна дорога, водоспад Шипіт) → Луцьк
12.
Назва туру: «Сонячне Закарпаття»
Схема маршруту: Луцьк → Розгірче → Тустань → Славське → Воловець →
Замок Шенборнів → Замок Сент Міклош → Мукачево → Замок Паланок → Луцьк
13.
Назва туру: «Вікно в Європу»
Схема маршруту: Луцьк → Тустань → Замок Шенборнів → Замок Сент Міклош →
Свалява → Ужгород → Луцьк
14.
Назва туру: «Закарпатський калейдоскоп»
Схема маршруту: Луцьк → Тустань → Бункер Арпада → Жденієво → Замок Шенборнів → Замок Сент Міклош → Мукачево → Замок Паланок →Луцьк
15.
Назва туру: «Виноградний берег»
Схема маршруту: Луцьк → Тустань → Замок Шенборнів → Свалява → Термальні
води Берегово/Косино → Яноші ( мадярська кухня) → Замок Паланок → Луцьк
16.
Назва туру: «Борислав сміється»
Схема маршруту: Луцьк → Львів арена → Дрогобич → Трускавець
екскурсія, аквапарк) → Борислав → Меденичі → Східниця → Луцьк

(оглядова

17.
Назва туру: «Вузькоколійний експрес»
Схема маршруту: Луцьк → Львів → Моршин → Карпатський трамвайчик → Луцьк
18.
Назва туру: «Автентичні плеса»
Схема маршруту: Луцьк → оз. Люб’язь (сплав на байдарках) → р. Прип’ять (ночівля в наметах) → Сваловичі → Любешів → Луцьк
19.
Назва туру: «Незвідані нетрі»
Схема маршруту: Луцьк → Любешів (сплав на байдарках) → р. Стохід (ночівля в
наметах) → Сваловичі → Любешів → Луцьк
20.
Назва туру: «Волинська амазонія»
Схема маршруту: Луцьк → Цир (сплав на байдарках) → оз. Люб’язь (ночівля в
наметах) → Сваловичі → Любешів → Луцьк
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21.
Назва туру: «Озерний ґлянц»
Схема маршруту: Луцьк → Переспа → Колодяжне → Світязь (екскурсія по НПП
«Шацькі озера») → Луцьк
22.
Назва туру: «Горицвіт Карпат»
Схема маршруту: Луцьк → Рогатин → Галич → Івано-Франківськ → Яремче → Татарів → Микуличин → Говерла → Луцьк
23.
Назва туру: «Карпатський водограй»
Схема маршруту: Луцьк → Рогатин → Галич → Синьогора → Манява (Скит, водоспад) → Яремче → Татарів → Микуличин → Водоспад Гук → Буковель → Івано-Франківськ → Луцьк
24.
Назва туру: «Галицький експрес»
Схема маршруту: Луцьк → Львів → Івано-Франківськ → Луцьк
25. Назва туру: «Гуцульський колорит»
Схема маршруту: Луцьк → Рогатин → Галич → Івано-Франківськ → Коломия →
Верховина → Яремче → Луцьк
26.
Назва туру: «Між небом і землею»
Схема маршруту: Луцьк → Тернопіль → Зарваниця → Івано-Франківськ →Львів →
Луцьк
27.
Назва туру: «Західно-українські намистини»
Схема маршруту: Луцьк → Львів → Івано-Франківськ → Коломия → Чернівці →
Луцьк
28.
Назва туру: «Фортеці Поділля»
Схема маршруту: Луцьк →Печера Кришталева → Кам’янець-Подільський → Хотин → Тернопіль →Луцьк
29.
Назва туру: «Таємниче Тернопілля»
Схема маршруту: Луцьк → Тернопіль → Зарваниця → Бучач → Нирків → Чортків →
Луцьк
30.
Назва туру: «Гуцульська магія»
Схема маршруту: Луцьк → Івано-Франківськ → Коломия → Шешорські водоспади → Маєток Святого Миколая → Верховина → Яремче → Луцьк
31.
Назва туру: «Комфортна Вінниця»
Схема маршруту: Луцьк → Рівне → Житомир → Бердичів → Вінниця → Вервольф
→ Луцьк
32.
Назва туру: «Зелене море»
Схема маршруту: Луцьк → Київ → Біла Церква → Дендропарк Олександрія →
Парк Буки → Луцьк
33.
Назва туру: «Полюс притягання»
Схема маршруту: Луцьк → Київ (історичний, Поділ, Верхнє місто, Університет,
Парк Шевченка, Хрещатик, Майдан, адміністративний) → Луцьк

