


 - чудовий край, завжди 
гостинний і привітний. Кожен куточок 
цієї неосяжної землі з радістю 
відкриває свою красу туристам. 

В останні роки відпочинок в 
Україні стає все більш 
популярним, і це нітрохи не 
дивно - скільки чудес таїть в 
собі ця славна земля! Здається, 
що тут є абсолютно все, що 
може бути цікаво мандрівникові.  



Стіни старовинних замків, яких в Україні 
чимало, за століття побачили багато чого і 
готові поділитися своєю неповторною 
енергетикою з тими, хто хоче відкрити 
завісу історії. 

Червоний замок Таврійська садиба 

Мавританська перлина 

Фортеця «Біля ріки» 

Палац Псарі 

Надзбручанська фортеця Стрипський палац 
Руїни арочного замку 

Случ-Ікопотська фортеця 

Замок поганої діви Замок-фортеця в долині Боржава 

Місто привидів 



Середньовічні міста України рясніють 
історичними пам'ятками, унікальними 
архітектурними ансамблями, які ввібрали 
традиції самих різних стилів - польського, 
німецького, давньоруського та багатьох інших. 

Тут є за що зачепитися погляду цінителя архітектури 
та історії - пам'ятки України надзвичайно 
різноманітні. До них відносяться і міста, і замки, і 
церкви, і собори, і навіть вулички, що зберігають в 
собі романтику середньовічної Європи. 



Україна - це місце, цілюще повітря якого вилікує будь-які 
печалі і негаразди, подарує посмішку від чудодійного 
єднання з природою. У будь-який час року відпочинок в 
Україні - це ще й чудова нагода поправити здоров'я, 
набратися енергії та сил. Санаторії та курорти України 
користуються великим попитом у тих, хто втомився від 
повсякденності сучасних міст. 



Насолоджуватися цією країною можна 
нескінченно. Сьогодні туризм в Україні 
передбачає найрізноманітніші можливості на 
будь-який смак. Тут можна відпочити і 
розслабитися під променями ласкавого 
сонечка, побалувати душу і тіло на курортах, 
побачити унікальні пам'ятки України, кинути 
виклик стихії, відчути неповторну атмосферу 
середньовічної Європи і випробувати на смак 
апетитні українські страви. 



Тим хто любить поспостерігати за дикими тваринами або в захопленні від 
африканського сафарі неодмінно варто відвідати заповідник Асканія-Нова. У 
цьому куточку незайманої природи зібрані найдивовижніші та екзотичні види 
тварин і птахів, які в дивину для жителів наших країв. Тут можна зустріти 
фламінго і журавлів, верблюдів і зебр, буйволів, бізонів, сайгаків і багатьох 
інших. Такого близького контакту зі світом флори і фауни немає в жодному 
зоопарку, тут можна погладити поні, простягнувши тільки руку, поспостерігати 
за гордовито проходячими повз павичами. 

«Африканська савана» в Херсонській області 



Японія завжди вабила своєю 
культурою, архітектурою, 
досягненнями та унікальною 
природою, а квітучі японські сакури 
не залишають байдужим нікого. 

Вся ця краса доступна в колоритному 
українському місті Ужгород. Тому 
радимо травневі вихідні, щоправда 
вже майбутнього року, обов'язково 
провести тут, занурившись в казкову 
атмосферу квітучої алеї, яка ніжно 
огортає всіх хто проходить нею дощем 
з невагомих рожевих пелюсток. 

Куточок Японії в Ужгороді 



Альпійські пейзажі в Українських Карпатах 

Альпійські зелені гори з білястої 
шапкою, ароматними рослинами, тихими 
озерами і бурхливими річками знайомі 
багатьом. Але Карпати приготували не 
менш мальовничі краєвиди в тандемі з 
неймовірно теплою та відкритою 
гостинністю місцевих жителів. 

0, 



Українська Прага 

Місто захоплює своїми площами, 
вулицями, стародавніми соборами і 
дивовижною архітектурою. 
Приїхавши до Чернівців обов'язково 
прогуляйтеся по вулиці Ольги 
Кобилянської, жителями якої в давні 
часи були тільки вельможі і знатні 
сім'ї. Місцеві жителі розповідають, що 
цю вулицю навіть підмітали букетами 
троянд! 



Приїхавши в невелике село 
Бакота, Хмельницької області, 

мандрівник наче переноситься за 
океан до зелених і скелястих 

берегів Ірландії. З висоти скелі 
відкривається дивовижний вид на 

Дністер, дивно але знайти це 
місце на карті неможливо, виною 
цьому непокірні води річки, які 

знищили і знесли більшу частину 
Бакоти, забравши з собою і 

більшість історичних пам'яток. 

Шматочок Ірландії в Хмельницькій області 



Хочете побачити міст схожий на той яким Гаррі 
Поттер їхав до Хогвартсу? Тоді Ви неодмінно 
повинні побувати в селі Плебанівка. Тут 
розкинувся залізничний віадук побудований ще 
в 1896 за часів правління на цій території австро-
угорської імперії. Високий міст має 9 арок і 
побудований з натурального каменю, саме тому 
він зберігся до наших днів практично в 
первозданному вигляді. 

«Шотландський» залізничний міст 
в с. Плебанівка, 

 Тернопільська область 



Логвиненко Б. Ukraїner. Країна зсередини  

Книга за мотивами першого 
кола масштабної експедиції 
Україною, яка охопила всі її 
історичні регіони — від 
Слобожанщини до Поділля, від 
Волині до Таврії. У цій книзі, 
яка надихає на подорож, зібрано 
найяскравіші моменти з 
мандрівок унікальними 
куточками країни: історії людей 
та місць, що вражають, 
зворушують і дивують, а також 
безліч вражаючих фото, які 
показують Україну справжньою, 
несподіваною, цікавою та 
автентичною.  

Риштуна. Туристичні креативи  

Це видання розповідає нам 
про подорожі незбагненними 
Карпатськими полонинами, 
підземеллями, туристичними 
маршрутами України. Книга 
наповнена креативами, які в 
комплексі з дослідженнями 
та туристичною естетикою 
надають неймовірну 
насолоду від прочитання і 
манять відкривати для себе 
Україну по-новому. 



Книга-мандрівка. Україна  

Насамперед – це понад 1000 
нових фактів про Україну: 
унікальні місця, визначні 
події, непересічні 
особистості — все те, що 
змушує глянути на Україну 
з іншого боку та 
переосмислити своє бачення 
певних речей. Важливо, що 
ця книга не лише для 
дорослих, але й для 
сімейного читання разом з 
дітьми, тому є гарним 
варіянтом, аби зацікавити 
молоде покоління українців 
до вивчення власної історії.  

Любка А. У пошуках варварів. Подорож 
до країв, де починаються і не 

закінчуються Балкани 

Це розповiдь про народи 
та їх землі, що пролягли 
між Одесою та Трієстом, 
про краї, де починаються й 
не закінчуються Балкани. 
Цікава книга надихає на 
подорож, вивчення 
культурних особливостей, 
традицій, стереотипів та 
пошуку шляхів їх 
подолання. 



Проєкт покликаний 
популяризувати культуру 
українців, які до середини ХХ 
ст. проживали на території 
сучасної Польщі та залишили 
після себе велику кількість 
історико-культурного 
надбання. Взявши до рук 
путівник, Вам неодмінно 
захочеться дізнатись більше 
про історичні землі 
Любачівщини – однієї з давніх 
земель українського 
Надсяння.  

Стежками предків: 
Любачівський повіт 

У цій книзі читачів 
знайомлять зі славетним 
Львовом, з кожною його 
вуличкою, з кожною площею, 
з кожною цікавою будівлею. 
Книга про подорож містом 
Лева, розказує нам історію, 
що творилась руками й 
розумом багатьох поколінь 
українців, поляків, австрійців, 
німців, євреїв, вірмен, для 
яких місто було культурним 
центром протягом століть.  

Мельник І. Вулиці Львова  
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https://lifeistravel.com.ua/blog/item/902-luchshie-mesta-
dlya-puteshestvij-po-ukraine-osenyu.html 
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