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Туристичні принади Буковини
Буковина – справжня перлина, витворена природою на полотні
ландшафтного розмаїття південного заходу України. Це край
нерукотворної, казкової краси гірських і лісових пейзажів, щедро
вмитий кришталевою водою цілющих джерел. Це барвисті водограї
стрімкого Черемошу та швидкоплинного Пруту, не раз уже оспівані в
піснях. Це сивий батько Дністер, глибокі стрімкі води якого доносять
до нас відлуння бурхливої давнини. Це край, описаний у легендах і
звеличений у поезії, зігрітий любов’ю його мешканців, який завжди
відкритий для всіх охочих долучитися до дива.
Буковина — унікальний край для туристів, де сама природа
створила хороші умови для організації, відпочинку, дозвілля і
лікування, спорту протягом усього року. Буковина влітку — це
м'який клімат, чиста природа, ягоди і гриби майже до жовтня!
Буковина взимку — це особливий час захоплення, здивування і
неймовірної краси. Тут є і гори, і ліси, і річки. Така різноманітність
обумовлена тим, що Чернівецька область знаходиться в трьох
природних зонах: гірсько-лісовій (Буковинські Карпати), передгірній
(між Карпатами і річкою Прут) і лісостеповій (межиріччі Прута і
Дністра).
Буковинські Карпати здавна манять мандрівників своїми
чарівними краєвидами, чистим гірським повітрям та різноманітними
можливостями для відпочинку. І тому Буковина є особливо
привабливою для прихильників гірських мандрівок, кінного та
водного туризму, зимових видів спорту. На теренах області – 310
об’єктів різних категорій природно-заповідного фонду. Славиться
Чернівецька область пам'ятниками садово-паркового мистецтва,
старовинними спорудами, що представляють велику архітектурну,
історичну, культурну цінність. В області – 112 об’єктів архітектури і
містобудування, які належать до загальнонаціональної спадщини та
понад 800 об’єктів місцевого значення.
Чому саме Буковина? Це один із найменших регіонів України, та
водночас він - серед найбагатших на природні та історико-культурні
скарби. Здавна і понині на цій землі у мирі і злагоді живуть
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представники майже 100 національностей. Поліетнічність та
поліконфесійність краю століттями дивує та притягує всіх до цього
феномену людського співіснування. Адміністративний центр області
місто Чернівці – одне з найкрасивіших міст України. Його часто
називають «невідкритою перлиною Європи», адже мандрівки краєм
розпочинаються саме з нього. Понад 70 туристичних операторів та
агентів області надають туристам сучасні висококваліфіковані
туристичні послуги, пропонують цікаві та змістовні тури.
Та зараз ми не будемо аналізувати стан розвитку туристичної
сфери в нашій області, шукати причини, чому туристів на наших
теренах стає не більше, а менше, чому до Чернівців доїхати не легко,
а часом просто немає на чому, і ще цілий ряд запитань, чому один з
наймальовничиших куточків нашої Батьківщини не став туристичною
Меккою. Ми про інше. Туризм та сфера відпочинку на прекрасних
туристичних комплексах, з облаштованою інфраструктурою на
Буковині, у приватних садибах буковинців, на організованих
туристичними фірмами походах вихідного дня та екскурсійних
маршрутах на залишає байдужими нікого, хто закоханий в наш край,
в його людей. І тут кожен знайде для себе місце для відпочинку,
природну дивину, архітектурну принаду, з якою познайомлять
небайдужі, закохані у свій край люди. Це і ентузіасти-краєзнавці, які
розробляють захоплюючі туристичні мандрівки, і спортсмениекстремали, які проведуть своїх однодумців по річках та гірських
масивах, і господарі сільських садиб зеленого туризму, які зроблять
ваш відпочинок та враження незабутніми.
На цих сторінках ми будемо говорити про красу Буковини у всіх
її проявах. І перш за все коротко розповімо про найбільш відомі
туристичні відпочинкові зони, про найцікавіші туристичні маршрути
як до природних цікавинок, так і до культурних пам’яток як області,
так і зокрема про маршрути Чернівцями.
А зараз оглянемо, які ж види туристичних послуг, розваг
чекають туристів на наших природних родзинках.
«Екстрім по Буковинськи». Молодіжний оздоровчий
спортивно-туристичний екстремальний центр – «Садниста», який
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знаходиться в Буковинському середньогір'ї біля підніжжя
однойменної гори (1143 м.) і є ідеальним полігоном для заняття
більшістю видів активного відпочинку та спортивного туризму. Всі
послуги «Садниста» надаються досвідченими кваліфікованими
інструкторами-членами Федерації спортивного туризму Чернівецької
області, які забезпечать безпеку при проведенні турів. «Садниста» —
забезпечує учасникам трансфер, відповідне спорядження і все
необхідне для проживання в польових умовах.
«Рафтинг». Захоплюючий сплав на рафтах по гірських річках
краю забезпечать висококваліфіковані інструктори та гідипровідники Федерації спортивного туризму Чернівецької області.
«Тренінг» - це пішохідні, одноденні та багатоденні маршрути
по мальовничих Карпатах. Сходження на найвищі вершини гір
Українських Карпат.
«Мультібайк» - велосипедні тури по Дністровському каньйону і
по неперевершеним ландшафтам Буковинських Карпат.
«Кінні рейди» - вражаючі і захоплюючі одноденні і багатоденні
кінні рейди неповторними маршрутами Буковинських Карпат та
Дністровського каньйону.
«Авіа» - екскурсійні польоти на двохмісних і чотирьохмісних
літаках над містом Чернівці, Буковинськими Карпатами, Хотинською
та Кам`янець-Подільською фортецями.
«Джипінг»
Карпатсько-Буковинське
сафарі
на
позашляховиках. Гірське бездоріжжі, багато адреналіну, технічно
складний ландшафт, із спогляданням природних та історичних
пам'яток.
«Спелео» - захоплююче підземне царство печер Буковини.
Можливість зануритися в карстові лабіринти в супроводі
професійних інструкторів і гідів - провідників.
«Фрірайд» - зимові спуски для сноубордистів і лижників з
прекрасних Буковинських вершин по фрірайдним зонам недоторканої
сніжної цілини.
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Туристичні комплекси Буковини
Це великі туристичні комлекси, з розвинутою сучасною
інфраструктурою, які вдало використовують природні особливості
тих місць, де вони розташовані. Це комфортні місця для сімейного
відпочинку, в яких можна відпочити як взимку, катаючись на лижах
та ковзанах, так і влітку, біля вдойм.
Перш за все це гірсько-лижний туристичний комплекс в с.
Мигово Вижницького району. Це передгір’я Карпат, невисокі
полонини яких облаштовані для занять зимовими видами спорту. Це
цілий ряд готелів та садиб котеджного типу, які вдало вписуюються в
місцеві ландшафти.
На рівнинній частині Буковини гостей запрошує «Сонячна
долина» в с. Бояни в Новоселицький району. Це – затишне котеджне
містечко в тінистих букових парках, з відпочинковою зоною на воді, з
міні-зоопарком.
«Козацький хутір» в селі Тарашани Глибоцького району
розташований в улюблених буковинцями місцях, неподалік від міста,
оточений буковими лісами, які дали назву і самому краю.
«Орлине гніздо» в м. Чернівці, на горі Цецино. Ця гора –
найвища точка над містом. Це історичні місця, де була розташована
оборонна споруда – старовинна Цецинська фортеця. І цей
туристичний комплекс розміщений в природному заказнику
місцевого значення.
«Аква-Плюс» в с. Кам’яна Сторожинецького району –
улюблене місце відпочинку чернівчан та гостей міста біля
прекрасних плесів озер природного походження.

6

«Буковинська Троя» - нещодавно відкритий кінно-спортивний
комплекс в с. Реваківці Кіцманського району. До його складу
входять: кінно-спортивний клуб, ресторан, міні-зоопарк, страусина
ферма, відкритий акваріум. Верхова їзда проводиться під наглядом
інструктора — майстра спорту, для цього є три манежі (один
закритий для катання взимку) та конкурне поле. У господарстві
розводять: страусів (ферма налічує близько 60 особин), кроликів,
нутрій, шиншил, овець, декоративних свиней, а також безліч птахів
(кури, голуби, павичі). Все це дуже цікаве для батьків з дітьми.
Буковина, хоч і не велика за площею область, яка займає площу
8100 кв. кілометрів, але природа її дуже різноманітна, вона
знаходиться в трьох природних зонах. Так що кожен з бажаючих
зможе віднайти тут для себе цікавий вид відпочинку, вибере
мандрівку собі по смаку. Зараз ми оглянемо, що пропонують
туристам в різних природних зонах краю.
Путильщина
Туристи з усього світу їдуть на
Путильщину,
щоб
побачити
Смугарівські
водоспади,
Протяте
каміння, побувати в печері Довбуша,
здійснити сплав Черемошем. Тут
відкриваються
нові
туристичні
маршрути. Село Розтоки цього району потрапило у ТОП-19
унікальних сіл України за рейтингом одного з туристичних сайтів. У
Розтоки приїжджають у пошуках червоної рути, адже саме цей край
надихнув Володимира Івасюка на створення відомої пісні.
Унікальним явищем для Карпатського регіону називають
Смугарівські (Буковинські) водоспади. Про них мало відомо
туристам. Маршрут із одноіменною назвою відкрили нещодавно.
Найбільшим і найгарнішим водоспадом є Великий Гук. Йти до нього
треба трохи більше кілометра, його висота 19 метрів. Вода стікає зі
скелі невеличким струмочком. За розповіддю Михайла Григоряка,
дослідника, краєзнавця, голови Путильського районного товариства
«Гуцульщина», сюди приїжджають туристи з усього світу. І якраз у
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нього виникла ідея розкрутити цей маршрут. Протягом року на
водоспадах уже були делегації з Польщі, Данії, Ірландії, Канади,
Албанії, Росії.
А ще на Путильщині відкрили новий маршрут, який дуже
подобається іноземним туристам – це сплав Черемошем на рафтах.
На цьому маршруті відпочивали в’єтнамці, туристи з Ізраілю.Вони
покаталися по Черемошу на рафтах із села Усть-Путила до Вижниці,
дорогою зупинялися, переглядали пам’ятки природи.
Подивитися на Путильщині є що. Скажімо, печера Довбуша в
Підзахаричах, буковинські водоспади в Розтоках, Кам’яна жаба в селі
Мареничі, де шматок кам’яної брили формою нагадує жабу, що
приготувалася до стрибка. В Усть-Путилі – скеля Кам’яна Багачка. У
межах цього села є пам’ятка природи – сині плеса. Далі водоспад
Кизя, 16 метровий двокаскадний, але маловодний. Подорожуємо далі.
У селятинському лісгоспі, туристи можуть подивитися звіринець. У
вольєрі є дикі тварини– ведмеді, вовки, зайці, борсуки, олені…
Зупиняємося на перевалі Шурдин – довжина його 22 км. Це
найвищий перевал в Україні з проїздною дорогою, звісно, не
асфальтною. У бік Шепота – водоспад Гук, найбагатоводніший
водоспад Буковини з трьома каскадами.
Усі природні дива Буковина об’єднала у Вижницький
національний природний парк, і держава дбайливо оберігає його.
Національний природний парк "Вижницький" пропонує увазі
подорожуючих незабутні, дуже цікаві еколого-туристичні маршрути
та екологічні стежки, розроблені відділом рекреації та благоустрою.
Вони пролягають по території парку та прилеглих територіях.
Екскурсійні маршрути передбачають відвідування пам’яток природи,
історико-архітектурних пам’яток, а також безмежну красу панорам та
мальовничих краєвидів, які можна споглядати з висоти пташиного
польоту.
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Екологічна стежка «Стіжок»
Протяжність її – 4 км, тривалість – 2
години. Бере початок на відстані 1 км
від центрального офісу. Вона
пішохідна, кільцева. Добре знане в
регіоні урочище Стіжок, що є
візитною карткою селища Берегомет
та
перлиною
національного
природного парку «Вижницький»,
розташоване на правому березі річки Сірет. Воно вражає
своєрідністю рельєфу, оригінальністю барв лісових насаджень (в
залежності від пори року), буйними травами на сіножатях, джерелами
цілющої води. Найвища його точка сягає 782,4 м. н. р. м., на якій
облаштоване місце для відпочинку, оглядовий майданчик на
навколишні краєвиди. Тут традиційно полюбляють зустрічати свій
перший світанок
дорослого життя випускники. Поруч можна
оглянути серію скельних утворень різних форм та тектонічну печеру
«Довбуша» довжиною 10 м. і висотою 3,5 м.
Тут ви зможете
побачити куточки справжньої буковинської природи.
Історико-релігійна
екологічна
стежка «Спадщина»
Протяжність – 3км, тривалість
проходження – 2год. Бере початок
на відстані 18 км від центрального
офісу, теж пішохідна та кільцева.
Стежка бере початок у м. Вижниця,
і має на меті ознайомити
відвідувачів з багатою релігійною історичною спадщиною, яку
залишили по собі нащадки невеличкого містечка різного
віросповідання на протязі останніх століть. Від контори Вижницького
лісництва підіймаємося в урочище Судилів. Таку назву ця місцина
отримала ще з часів панування турків. На цьому пагорбі засудили
бабусю, яка втопила турка у бочці, з якої він хотів напитися. Відтоді
всіх, хто не хотів платити данину, збирали на цьому пагорбі, били і
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катували. Через те, що звідси постійно було чути крики засуджених,
місцину назвали Судиловом, де на пагорбах стоять дві каплиці.
На другому пагорбі видніється нова каплиця Архангела
Михаїла, збудована за ініціативи та сприяння директора НПП
«Вижницький». За дорогою вгору джерело питної води «Бик».
Слідуючи маркуванню, проходимо до букового лісу і ним
спускаємось до Вижниці. З пагорба відкривається чудовий краєвид на
долину річки Черемош і сусідню Івано-Франківську область. Далі по
маршруту знайомимося з 4 релігійними об'єктами, першою хатою, з
якої за переказами старожилів починалося будівництво м. Вижниця;
головною єврейською святинею «Темпель рабина», побудованою у
мавританському стилі. На сьогодні від комплексу збереглася будівля
колишньої синагоги, в якій розташований адміністративний корпус
маслозаводу, та палац цадика.
Еколого-туристичний
маршрут
«Мальовничі краєвиди Кінашки»
протяжністю 7 км, його тривалість – 4
год.
Маршрут
починається
від
колишньої бурової «Лопушнянська 4».
Щоб туди дістатися, треба звернути з
траси Чернівці – Долішній Шепіт на
хутір Лекече, який добре знаний своїми принадами. Це садиба
«Лекече», куди здавна приїжджає велика кількість любителів тихого
спокійного відпочинку. По дорозі, ліворуч, на березі річки Лекече,
розташований монастир на честь святої мучениці Ірини, який був
освячений 21 липня 2011 року. Праворуч зможете побачити
геологічну пам’ятку природи місцевого значення – Лекечинські
скелі. Тут часто тренуються скелелази, туристи влаштовують
наметові табори. На роздоріжжі, біля каплички, можна напитися з
джерела прохолодної води. Тут, повераємо ліворуч і звивистою
дорогою підіймаємось до колишньої бурової. Повз дорогу, на протязі
сезону місцеві жителі збирають гарні врожаї грибів – боровиків. На
вершині Кінашського хребта відкриваються чудові краєвиди на
Путильщину: долина річки Товарниця, а вдалині в ясну погоду видно
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Чорногірський хребет. Також звідси можна пройти на перевал
Німчич. Стежка проходить через гору Кінашка (висота 1081,5 м н. р.
м.). Звідси спускаємось в бік Товарниці, щоб помилуватися
унікальними скельними утвореннями. На галявині росте чорниця,
лісові ягоди. По дорозі відкриваються чудові краєвиди по обидві
сторони гірського хребта, а легені наповнюються цілющим повітрям,
настояним на запахах високогірних трав та лісів.
Еколого - туристичний маршрут «Кам'яне кільце парку»
Протяжність – 12 км, тривалість –8
годин. Він починається і завершується
на території Національного природного
парку «Вижницький» на рекреаційному
пункті «Лужки» в однойменному
урочищі, але значна його частина
проходить
сусіднім
Путильським
районом. Звивистою дорогою підіймаємось на перевал Німчич
(висота 586мн. р. м.). Це одне з найбільш мальовничих місць у
Буковинських Карпатах. На перевалі функціонує міжнародний
гірськолижний туристично-розважальний комплекс «Перевал
Німчич», який пропонує туристам весь спектр розваг, разом з якісним
відпочинком. Але основною принадою даного маршруту слугує одне
з творінь природи, унікальна геологічна пам’ятка природи – Протяте
каміння, що вражає своєю оригінальністю, величністю та
індивідуальністю. Повертаючись через урочище Лужки, можна
побачити численні водоспади та скельні відслонення, а також
спробувати мінеральні води з «цілющих» джерел.
Ось ще декілька цікавих маршрутів Буковинськими Карпатами,
організованих туристичними фірмами.
Похід на Протяте каміння
Виїзд
його
організовано
з
Чернівців до м. Вижниця та
курортного села Виженка.
Це теж територія Національного
природного парку «Вижницький».
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Туристи оглянуть панорамний вид на річку Черемош з перевалу
Німчич (580 м.), з низькогір'я Буковинсько-Покутських Карпат. У
програмі - похід до пам'ятки природи – скель Протяте каміння (6 км в
одну сторону). Туристів чукає святкова ватра і обід на свіжому
повітрі. А ще у програмі – відвідування літературно-меморіального
музею-садиби українського співака Назарія Яремчука у присілку м.
Вижниця - с. Рівня, краєзнавчого музею у м. Вижниця, Вижницького
музею народно-прикладного мистецтва, похід до печери Довбуша
(хребет «Берізка»), відвідування єдиного в світі музею Маланки у м.
Вашківці, монастиря Святої Анни (Аннина Гора) у м. Вашківці.
7 водоспадів + печера Довбуша
Це мандрівка на перевал Турецька
Вершадь,
який
розташований
неподалік села Хорви Чернівецької
області. З нього відкриваються
казкові панорами на ПокутськоБуковинські Карпати, а неподалік
розташовується
Вижницький
національний природний парк. Ще одна назва перевалу – Німчич – це
гірськолижний курорт з готелями та ресторанами. Взимку туристи
приїздять сюди, щоб спуститись на лижах. Тут працюють підйомники
та є три траси різної складності для спуску. В інші пори року
перевалом можна прогулятись, піднятись в гори, покататись на
велосипеді та відвідати піші чи автобусні екскурсії до цікавих місць.
Неподалік від селища розташовані пам’ятки природи – «Печера
Довбуша», «Протяті камені» та «Німчич». Скелі оточені хвойним
лісом, а найвища з них – «Соколине око» – сягає 40 метрів. Вона
отримала свою назву через отвір на самій вершині, що нагадує око
птаха.
«З Чернівців у Вижницю». Це милування гірською річкою
Черемош. У маршруті - Село Тюдів, скеля Тюдівська стінка,
пам'ятник Т. Шевченку, водоспад в с. Підзахаричі, відвідування села
Розтоки Путильського району. Ну а далі — прогулянка вздовж
потоку Смугар до каскаду з семи водоспадів. Довжина маршруту
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складає трохи більше 2 км. В кінці маршруту на вас чекає найвищий
водоспад - висотою 20 м., переїзд в с. Підзахаричі, підйом до печери
Довбуша. Печера має тепер глибину 3 м, а раніше 30 метрів. Вхід до
печери закладено великими брилами. Від печери можна вийти на
вперевал Німчич. Далі любителів екстріму чекає виїзд на сплав по
річці Черемош від с. Розтоки до м. Вижниця. Тривалість сплаву - 2,5
години.
Яровиця, Памір і Буковинське око
Похід на радарну станцію «Памір».
Між селищами Верхній Яловець та
Сарата, на гірському хребті Томнатик
(1565 м), розташована закинута
радянська радарна станція «Памір».
Тут білі шароподібні будівлі на фоні
Карпатських
гір
створюють
фантастичну атмосферу. Загалом
виходить картина, що більше нагадує декорації до фільму про
таємних агентів та інопланетян, а не карпатський перевал.
Раніше засекречений, а нині занедбаний «Памір», розташований
практично на кордоні з Румунією. Тому з гірського хребта
видніються землі Трансильванії та румунські гори – Родна.
З цікавих фактів про ці місця : саме тут було знято кліп співачки
Джамали на пісню «1944». У програмі також прогулянка до
високогірного озера Буковинське око, яке знаходиться на висоті 1000
м над рівнем моря
«Три дні у Буковинських Карпатах»
Туристичний
маршрут,
який
розпочинається
у
Чернівцях,
проходить через через Вижницю,
Косів, Буковецький перевал до с.
Підзахаричі, включає приїзд на
туристичну базу в Путильському
районі у верхів'ях річки Білий
Черемош. А далі - прогулянка до високогірного гірського озера
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Буковинське око. Продовження подорожі до гори Яровиця –
найвищої гори в Чернівецькій області, висотою 1574 м. Огляд куполів
на «Памірі» – кодова назва колишньої радянської військової бази на
горі Томнатик. У селі Розтоки – це прогулянка до Буковинських
водоспадів на потоці Смугар (Смугарських водоспадів, скеля Кам'яна
багачку, сплав по Черемошу та виїзд на спеціальному транспорті в с.
Нижній Яловець.
До скель Кінашки + форель. Цей маршрут розпочнеться в
Чернівцях, далі на туристів чекає селище Берегомет, похід до
мальовничих скель Кінашки та на гору Кінашка (висота 1081 м.).
За бажанням - відвідування форельного господарства у с. Лопушна
тут можна придбати живу форель.
«До Залізного джерела»
Цим маршрутом ви помандруєте з
Чернівців
до села Черешенька
Вижницького району, яке відоме
своїми
першими
на
Буковині
соляними
промислами,
та
поселеннями німців-колоністів, які
навчили буковинців обробляти орну
землю та розводити фруктові сади. Це урочище Солонець-Слатина,
де оглянете солоне джерело «Діяна». Далі чекає прогулянка від
центру села до КПП Вижницького Національного природного парку.
По дорозі побачимо дерев'яні гуцульські церкви: церкву Івана
Сучавського 1792 року та Миколаївську церкву 1920 року. Біля
Миколаївської церкви збереглась каплиця із цікавими написами 200річної давнини.
Перед початком підйому на перевал Німчич, біля КПП маршрут
повертає ліворуч в сторону заповідного урочища Лужки. Маршрут
має протяжність 3 км. в одну сторону. В кінці маршруту – джерело із
залізною водою «Лужки». Вода в цьому джерелі залізисто-сульфатноалюмінієвого типу. За джерелом є водоспад висотою 5 метрів. Потім
через село Виженка туристів чекає зупинка біля Вижниці в урочищі
Судилів та смакування неповторною на смак водою у джерелі «Бик».
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Маршрут «Мале Буковинське
Кільце».
Ми проїдемо з Чернівців у Вашківці,
де
відвідаємо
Лужанську
Вознесенську церкву (1453 р.) –
найстарішу
муровану
церкву
Буковини. У програмі – відвідування
Свято-Аннинського
жіночого
монастиря у м. Вашківці на Анниній горі. Далі через м. Вижниця –
«Ворота до Буковинських Карпат», до курортного села Виженка. А
потімі чекає підйом на перевал Німчич (540 м), який займає півгодини (1 км. вгору), милування панорамаю Буковинсько-Покутських
Карпат та річки Черемош.
Переїхавши далі в смт. Берегомет відвідаємо музей «4 пори
року» (музей буде цікавий для дітей молодшого та середнього
шкільного віку). Оглянемо вольєри з дикими тваринами, які живуть у
Карпатах. Тут чекає панорама гори Стіжок - візитної картки селища
Берегомет. Все це поєднаємо з екскурсією на пасіку у с. Берегомет з
дегустацією карпатського меду з трав'яними чаями. Але це ще не все.
Маршрут за бажанням можна розширити, включивши до нього такі
туристичні об'єкти, як долина тюльпанів у с. Мамаївці (період
цвітіння - середина квітня), музей природи Карпат у с. Зеленів,
меморіальний музей-садибу українського актора І. Миколайчука та
лебедині озера у селі Чортория, музей коледжу народно-прикладного
мистецтва у Вижниці, музей-садибу співака Назарія Яремчука у
Вижниці, відвідування заказника зубрів в урочищі Сухий, похід на г.
Кінашка.
Помандруймо в іншу сторону
Буковини
до
Герцаївського
району за маршрутом «Банчени,
Біла Криниця + тропічна
оранжерея». Він розпочнеться з
Чернівців в напрямку райцентра
м. Герца. Переїхавши
с.
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Мольниця, розпочнемо огляд комплексу православного СвятоВознесенський чоловічний монастиря в с. Банчени. Тут розміщено
величний Благовіщенський Собор з каплицею преподобного Кукші,
Свято-Преображенський Скит, Покровська церква з підземним
Храмом Прп. Серафіма Саровського, дзвінниця.
А далі чекає переїзд у с. Біла Криниця Глибоцького району. Це
незвичайне село, розташоване на кордоні з Румунією. З першої
половини XIX ст. – центр православної митрополії церкви росіянстарообрядців у східній Європі. Тут чекає на нас велична споруда –
Успенський Собор жіночого монастиря, збудований 1908 р., і який є
дійсно окрасою Буковини. Далі чекає виїзд до с. Кам'янка,
Глибоцького району, де можна відвідати приватну тропічну
оранжерею, в якій ростуть банани, мандарини, лимони, папайя, каваарабіка та ін. екзотичні рослини.
Маршрут «Смачна Буковина + Біла Криниця». Він дає
можливість відвідати славнозвісний
Успенський собор росіянстарообрядців у с. Біла Криниця, попрямує в с. Кам'янка на екскурсію
в оранжерею, де вирощуються тропічні рослини. А далі на маршруті
– село Димка, де розташований літературно-меморіальний музей
Ольги Кобилянської. Потім маршрут з історично-пізвального
переходить у гастрономічний. Це переїзд у село Михайлівка з
відвідуванням буковинської сироварні «Добрі Газди», де на туристів
чекає дегустація 5 видів сирів. Відвідування пасіки з дегустацією
меду з травяним чаєм та печивом. За бажанням, апітерапія - сон на
вуликах. І по дорозі на Чернівці – село Валя Кузьмина з екскурсією
до 500-літнього дуба Штефана Великого та пам'ятника солдатам І
Світової Війни.
Кіцманський район
Це один з найстаріших на
Буковині,
розташований
у
південно-західній
частині
області, його перетинає річка
Прут. Історія його сягає у
глибоку давнину. Тут знайдені
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пам’ятки землеробських племен Трипільської культури. Крім того
район багатий на археологічні знахідки, старовинні церкви.
Туристичний маршрут по Кіцманщині «Парад тюльпанів.
Буковинська Троя. Фестиваль квітів» розпочинається весною,
коли квітнуть тюльпани. Цю красу туристи мають можливість
побачити у с. Реваківці Кіцманського району. Для них – огляд
тюльпанового поля, де вирощується понад 50 сортів тюльпанів на
території понад 1 га. Про умови вирощування та догляду, сорти
тюльпанів розповість сам власник плантації. Тут же фото-сесія на
фоні квітучих тюльпанів. А далі – кінно-спортивний клуб
«Буковинська Троя», екскурсія музеєм трипільської культури,
зоопарком, катання на конях. Зупинка у с. Мамаївці з відвідуванням
равликової ферми, де за бажанням чекає дегустація равликів. А ще по
дорозі на Чернівці на завершення маршруту – відвідини
Вознесенської церкви в Лужанах, збудованої у 1453 р. – найстарішої
мурованої церкви Буковини.
Продовжимо мандрівку на
південь та схід Буковини.
Хотинщина
–
один
з
найпривабливіших
куточків
Буковини, який гармонійно
поєднав у собі неозорі рівнини і
крутосхили, ліси і водойми,
утворивши
краєвиди
неперевершеної краси. Тут можна гарно відпочити, подихати чистим
повітрям, зайнятися мисливством та рибальством. А для любителів
водних подорожей до послуг туристів є катери. Ну і звичайно,
незабутні враження чекають на тих, хто зібрався відвідати Державний
історико-архітектурний
заповідник
«Хотинська
фортеця»,
розташований у м. Хотин. Фортеця — це середньовічна укріплена
фортифікаційна споруда, збудована русо-влахами за господарювання
Мушатів у Молдавському князівстві на межі XIII–XVIII століть на
місці руського городища.
Виїзд до Хотина організовується з
Чернівців. Це захоплююча екскурсія по території Хотинського замку,
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виставка середньовічної зброї та знарядь облоги, галерея портретів
історичних постатей, картинна галерея, камера тортур. На туристів
чекає мальовнича панорама долини річки Дністер.
Нещодавно
Національний
природний парк «Хотинський»
розробив новий туристичний
маршрут. Його довжина – 77
кілометрів. Він триває три дні та
включає в себе десять кілометрів
піших прогулянок та екскурсію
на автобусі. Назву він має
«Подорож схилами древнього Тірасу» (Тірас - старовинна назва
Дністра). Туристи можуть ознайомитися тут із багатьма цікавими
пам’ятками природи. Серед них водоскид «Шумило» поблизу
Гринячки, який вважають одним із найвищих на Буковині, печера
«Полякова дуча» поблизу Гордівців, іхтіологічний заказник
«Орестівський». Маршрут пролягає територією трьох областей –
Хмельницькою, Тернопільською та Чернівецькою, що вже становить
інтерес для туристів, тим більше, шо ці області тривалий час
перебувалиу складі різних держав, а річки Дністер та Збруч були
природними кордонами між ними.
На відносно невеликому шматку української землі залишилися
сліди воєн та культурного життя наших предків. Доповнює картину
подорожей та вражень могутня річка Дністер зі своїм мікрокліматом
та Дністровським каньйоном, який не дарма ввійшов у список семи
природних чудес України. Також ця частина Поділля на місці
перетину трьох областей вважається карстовою зоною, а тому тут
багато печер, які цікаві любителям пригод. Мальовничі краєвиди,
чисте повітря, річка Дністер та численні історичні пам’ятки не
залишать байдужим жодного туриста.
З-поміж історико-культурних пам‘яток увагу мандрівників
привертають давньослов’янські городища в Перебиківцях, Рухотині,
старовинна церква в тому ж Рухотині Хотинського району якій понад
півтисячі років, троянові вали біля Гордівців. До маршруту включено
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ряд фортець, а також історичні пам’ятки – рештки давніх фортець.
При підготовці маршруту він був детально обстежений, були
облаштовані пішохідні доріжки, місця зупинок та рекреаційні
стаціонарні пункти, на яких мандрівники мають змогу перепочити,
приготувати їжу. Цей маршрут частково велосипедний, частково
водний і піший. Він пролягає через село Гринячка Хотинського
району. Саме село закинуте і знаходиться фактично на межі
зникнення. Так що один із намірів цього маршруту – вдихнути життя
в це село, дати людям роботу. Там дуже цікаві народні промисли.
Раніше в селі виготовляли тайстри, добували гіпс. Місцеві жителі
вручну випалювали каміння і отримували вапно. Організатори
маршруту прагнуть, щоб ці ремесла з часом відродилися. Далі
маршрут веде до печери Полякова дуча та найвищого на Буковині 30ти метрового водоспаду, що виходить з-під землі.
Далі вас гостинно запрошуємо до
Дністровського
каньйону
маршрутом «На яхті до Бакоти
+ Шишкові горби». Відвідини
східної
частини
Буковини
розпочинаються з оглядової
екскурсії
урочища
Червона
могила в Кельменцях. Далі
ведуть до с. Дністрівка. Із села далі подорожуємо водним маршрутом
по річці Дністер. Він розділяє своїми водами кілька областей. Так, на
одному її березі розташована Чернівецька область, а на іншому
Хмельницька та Вінницька. Вона, мов змія, протікає між пагорбами
та скелями, утворюючи неймовірні для України пейзажі. Вздовж її
русла можна побачити чимало мальовничих місць для відпочинку,
туристичних баз та скельних монастирів. На Хмельниччині – це
мальовнича Бакота та стародавній скельний монастир, а на
Вінниччині їх чекає Вінницький Афон, монастир, заснований
Антонієм Печерським. Це не лише стародавня сакральна пам’ятка, а
й місце з неймовірними панорамами, що відкриваються на вапнякові
кручі. У Чернівецькій області подібним місцем є село Галиця. Воно
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розташоване на берегах Дністра, а на його околиці зберігся
стародавній Свято-Миколаївський чоловічий монастир «Галиця». За
легендою монастир отримав таку назву тому, що 1920 року, у ніч
проти Святого Миколая, над храмом з’явився хрест із зірок.
Мисливцям за враженнями та недоторканими куточками природи,
варто тут побувати. На околиці села розташований ландшафтний
заказник Галицька стінка. Далі на туристів чекає захоплююча
прогулянка на яхті по Дністру із відвідуванням Бакотського скельнопечерного монастиря, огляд Дністровського каньйону, огляд
панорами річки Дністер з вершини гори Біла, цікава розповідь про
історію древнього міста Бакота, територія якого зараз знаходиться під
водою, скельний монастир, будівництво Дністровської ГЕС та його
наслідки. А під кінець маршруту – мальовниче село Нагоряни,
екскурсія до «Шишкових горбів». Це трирядовий горбастий ланцюг
окремих шишкоподібних горбів конічної форми висотою 15-20 м, що
утворились внаслідок руйнування природними процесами бар‘єрного
рифу.
Чернівці – невідкрита перлина Європи
Звичайно, для багатьох туристів
найбільшу цікавість викликають саме
Чернівці з їх неповторною, цілісною
архітектурою. У Чернівцях щороку
відбуваються туристичні ярмарки, на
яких можна познайомитися з цікавими
туристичними маршрутами, що пропонують відомі туристичні фірми,
вони весь час у постійних пошуках родзинки. Зокрема зараз
популярними для туристів у нашому місті є декілька маршрутів:
«Архітектурні перлини Чернівців», «Площами міста», «Чернівці
єврейські», «Церкви, собори, монастирі столиці Буковини»,
«Резиденція Буковинських митрополитів – перлина Чернівців»,
«Ратуша – серце міста», «Мандрівка у минуле вулицею Ольги
Кобилянської», «Чернівці – місто толерантності», «Чернівецькі
некрополі», «Чернівці літературні», «Чернівці музичні», «Шляхами
буковинської «трійці»» (творчість В. Івасюка, І. Миколайчука, Н.
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Яремчука), «Чернівці - місто Івасюків». То ж і ми пройдемося цими
маршрутами.
«Архітектурні перлини Чернівців». Маршрут розпочинається
від вокзалу, знайомлячи туриста з найвідомішими архітектурними
перлинами нашого міста. Водночас екскурсія дає можливість
оглянути центральну частину старого міста, оскільки маршрут
пролягає через п’ять площ міста (Турецької криниці, Філармонії,
Центральну, Соборну, Театральну) та вулицю О. Кобилянської.
«Вілли Чернівців»
Якщо Вас зацікавлять Чернівці
кінця ХІХ та початку ХХ століть,
тоді вам варто пройтись кварталом
вілл, оповитих легендами та
історичними
подіями
минулих
століть.
«Вілла Шіллера» – за дресою
Федьковича, 32 одразу кидається в очі перехожим, оскільки її фасад
прикрашають незвичні елементи орнаментальної ліпнини. Вілла
багато років була прихистком для фінансового радника Гейнріха
Шіллера.
Неподалік від неї вілла родини Вольф. У ній за адресою
Федьковича, 38 мешкала родина Вольф з багатою освітянською
історією. Стефан Вольф приїхав в Чернівці з Відня на запрошення
цісаря Франца Йосифа. Він писав підручники, редагував навчальні
програми, був активним членом державної освітянської ради.
Не менш знаменитою в місті була Вілла Ясинських (першого
керівника Українського народного дому в Чернівцях – Володимира
Ясинського та його родини) – дивовижно красивий будинок, схожий
на замок, на вулиці Ю. Федьковича, 27 (раніше вул. Садовій). В цій
віллі півстоліття вирувало культурно-громадське життя Чернівців і
Буковини.
Вілла Мандичевських на вулиці Ерцгерцога Карла
(австрійської доби), Авіатора Гаджеа (румунської доби), Михайла
Фрунзе (радянської доби), а нині Василя Аксенина під номером 3, в
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Чернівцях минулого століття називали європейським музичним
салоном. Тут мешкала професорка музики Катерина Мандичевська,
яка
походила з відомої багатодітної музичної родини
Мандичевських. Це було місце зустрічі Василя Мандичевського зі
своїми синами музикантами: Константином, Георгієм та Євсебієм, які
жили активним культурно-мистецьким життям краю, створили
струнний квартет «Брати Мандичевські» та зналися з П. Чайковським
та Ф. Лістом. З вікон цього будинку завжди доносились до перехожих
звуки чарівних мелодій.
На колишній вулиці Михайла Фрунзе, а нині героя Майдану
Василя Аксенина, знаходиться будинок № 31 - вілла Остапа фон
Луцького молодого «молодомузівця», редактора часопису
«Буковина», керівника «Селянської каси», чоловіка, якого
пов`язували романтичні стосунки з Ольгою Кобилянською.
Вілла родини Реццорі за адресою Аксенина, 38 теж додає
слави Чернівцям, оскільки тут мешкав архітектор Юго фон Реццорі,
та провів свої юні роки його син Грегор фон Реццорі - журналіст,
сценарист, письменник, автор 25 німецькомовних книг, художник,
чиї роботи зберігаються в запасниках Чернівецьких музеїв, актор,
який знявся у 22 фільмах, в тому числі в партнерстві з Бріджіт Бардо.
Нещодавно йому відкрито пам’ятник у місті.
«Площами міста»
Пішохідний
маршрут,
який містить огляд п’яти
площ
–
Соборної,
Центральної, Театральної,
Філармонії та Турецької
криниці і дає повне
уявлення про історичний
центр міської забудови
середини ХIХ – початку
ХХ ст. Під час екскурсії туристи побачать містобудівні вузли, які
склалися під впливом європейського історизму, пройдуть вулицями
О. Кобилянської, І. Франка, М. Емінеску та інших, що зберегли
22

ансамблеву забудову. Екскурсія створює уявлення про розвиток
столиці краю, архітектурні стилі та міське середовище минулої епохи,
знайомить з прекрасними пам’ятниками архітектури: міською
ратушею, Німецьким, Польським, Румунським, Єврейським та
Українським народними домами, обласним драматичним театром,
репрезентативними будинками держадміністрації, медичної академії
тощо.
«Чернівці єврейські»
Екскурсія знайомить гостей
міста з архітектурною та
історичною спадщиною великої
єврейської
громади,
яка
існувала в місті протягом ХІХ –
ХХ ст. В огляд входять
колишній Єврейський дім на
Театральній площі, забудова
штетлу, велика стара синагога та шпиталь на вул. Барбюса, родинні
та домашні синагоги, молитовні доми, будинки єврейських товариств
та освітянського центру Тойнбіхалле на вул. Турецькій, пам’ятний
знак на честь євреїв, в’язнів Чернівецького гетто 1941 року на площі
Турецької криниці, сучасна єврейська школа № 41 та благодійний
фонд «Хесед Шушана», єврейське кладовище на вул. Зеленій та інші.
Гості мають змогу відвідати діючу синагогу на вул Л. Кобилиці, де є
кошерна їдальня та ритуальна миква.
«Церкви,
собори,
монастирі
столиці
Буковини».
Віротерпимість, проголошена в часи правління Австро – Угорщини,
втілена у великих та малих храмах світових релігій. Це – живе
сьогодення способу життя чернівчан. Туристи побачать православний
кафедральний собор Святого Духа, вірменську церкву Святих Петра
та Павла, греко-католицьку церкву Успіння Пресвятої Богородиці,
Миколаївський собор, дерев’яну церкву Св. Миколая ХVIІІ ст.,
церкву Св. Параскеви, римо-католицький костел Воздвиження
Чесного Хреста, синагогу Гросшил та безліч невеликих божниць, що
ховаються в міській забудові маленьких ошатних вулиць міста.
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Звичайно ж туристи відвідають і колишню резиденцію Буковинських
митрополитів. Стрункі шпилі, куполи та вежі створюють
неповторний силует міста, що розкинулося на високих терасах
правого берегу Прута.
«Резиденція Буковинських митрополитів – перлина Чернівців»

Екскурсія передбачає знайомство з пам’ятником національного
значення, який побудовано у другій половині ХІХ ст. за проектом
австрійського архітектора Йосифа Главки. Це – шедевр старих
Чернівців, який справедливо вважається архітектурним символом
міста – колишня резиденція православних митрополитів Буковини і
Далмації, споруджена у 1864-1882 рр. Весь ансамбль резиденції
вражає незвичайним видом, нагадуючи середньовічний замок. Гості
мають можливість оглянути Семінарський корпус, церкву Трьох
Святителів, палац та парк митрополита, побувають у відновленій
після пожежі 1944 р. Мармуровій залі, побачать аутентичні розписи
художників Е. Максимовича та Е. Бучевського. Перебування в
резиденції – це хвилини гармонії духу та серця, дотик до вічної
нетлінної краси. Нині це корпуси Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.
Почали зводити Резиденцію 1864 року за проектом архітектора
Йозефа Главки на замовлення православного релігійного фонду
Буковини і тодішнього єпископа Євгена Гакмана. Завершили – 1882
року. Варто зазначити, що спеціально для цього технологічно
складного (на той час) будівництва у Чернівцях організували роботу
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двох цегельних заводів і запрошували найкращих майстрів своєї
справи з різних куточків Австро-Угорщини. Ансамбль Резиденції
побудований у синтетичному стилі архітектурних елементів різних
епох. Архітектор Й. Главка, будуючи резиденцію православного
єпископа, зробив акцент на романо-візантійському стилі і додав у
декор мотиви ренесансної архітектури, готики та іудейські елементи.
Він немов хотів натякнути на мультикультурність Чернівців.
Складається архітектурний ансамбль з трьох окремих будівель:
самої Резиденції митрополита, теологічного факультету (який
функціонує і в наш час при ЧНУ) та школи псаломників. До
комплексу Резиденції входять також два храми – Семінарська церква
Трьох Святителів, церква Іоанна Нового Сучавського та два
розкішних парки. З вишуканим смаком були оздоблені інтер’єри
двоповерхового палацу митрополита. В центрі будівлі на другому
поверсі була розташована Синодальна зала (Мармурова зала),
прикрашена аркадою та живописом. Але від тої величі майже нічого
не залишилося, адже наприкінці Другої світової війни центральну
частину ансамблю спалили. Управому крилі – знищені покої
митрополита, бібліотека (Блакитна зала), домашня церква та
трапезна. Крім того були повністю втрачені декорації стін і стелі
Синодального залу. Проте збереглися автентичні інтер’єри Жовтої,
Зеленої та Червоної зал. Реставрували пам’ятку архітектури у два
етапи, і хоча первісного вигляду приміщення все ж не набуло,
помилуватися, безперечно, є чим.
За центральною частиною ансамблю є парк, в якому ростуть
понад дві тисячі дерев і кущів з різних кліматичних зон світу. Прямо
перед виходом в парк встановлений бюст творця ансамблю –
австрійського архітектора Й. Главки. У наш час більшість приміщень
колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації
використовуються як навчальні аудиторії. За більш ніж 130 років
свого існування будівлі не втратили свого чару. З 28 червня 2011 року
Резиденція внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
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«Ратуша – серце міста»
Екскурсія знайомить із серцем
Чернівців,
яким
є,
і
безсумнівно, буде – міська
ратуша. Історія будівництва її
сягає вже понад півтора
століття. За всі роки існування
на її вежі майоріли різні
прапори, але завжди ратуша
виконувала
свою
головну
функцію – забезпечувала управління та життєдіяльність міста. Цей
маршрут пропонує екскурс у минуле чернівецької ратуші та
знайомить з її сьогоденням.
«Мандрівка вулицею Ольги Кобилянської»
Якщо Центральна площа –
cерце міста, то вулиця Ольги
Кобилянської – архітектурна,
духовна і найулюбленіша його
«артерія». Ця вулиця з нагоди
600-річного ювілею Чернівців
набрала нового вигляду, стала
ошатною, напрочуд красивою і
знову приваблює на прогулянки, де призначаються ділові побачення і
любовні рандеву, зустрічі друзів, відбуваються різні презентації та
виставки. Риси ансамблевості у забудові вулиці, що зазнала впливу
австрійської і румунської архітектурних шкіл, дозволяють віднести її
до пам’яток містобудування, а 46 будинків рахуються пам’ятками
архітектури
місцевого
значення.
«Таємниці Садгори»
Садгора – невеличке містечко
на лівому березі річки Прут,
що з 1965 року є частиною
Чернівців. Воно засноване в
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часи російсько – турецької війни (в 1770 році). В цей період на
окраїні Чернівців було зведено авантюрним бароном Миколою
Гартенбергом монетний двір. Оскільки Gartenberg в буквальному
перекладі означав «Сад-гора», то і ремісниче поселення стали
називати Садгорою. Монети, які карбувались у монетному дворі мали
герби Молдови і Волохії, тому сучасники садигурську монету
називають прабабусею Євро. Монетний двір – перше мануфактурне
виробництво в Чернівцях. Працівники Монетного двору карбували
монети з переплавлених гармат з під Хотина, де велися основні
бойові дії. На монетах герб Росії не зображувався, але монета
об`єднувала різні грошові системи. Цікавими туристам будуть Костел
Святого архангела Михаїла – один із найстаріших римо - католицьких
храмів на території Буковини, Кавалерійські казарми на Новій Жучці
в Садгорі, які було споруджено в 1887 році. Ну і відомий, заново
відреставрований Палац Фрідмана або Синагога-клойз – споруда, яка
збирає навколо себе туристів з усього світу, оскільки була і
залишається центром хасидського юдаїзму. Синагога з розкішними
мавританськими архітектурними елементами разом із прилеглим до
неї комплексом та резиденцією була володінням цадика Фрідмана –
духовного батька садогурських хасидів, який настільки любив
розкіш, що носив золоті сандалі без підошв. Ще він при житті
володів даром зцілення безнадійно хворих і, за свідченнями
паломників, не втратив їх і після смерті.
«Чернівці – місто толерантності». Впродовж віків під впливом
історичних подій Чернівці сформувалися як багатонаціональне та
багатокультурне місто. І сьогодні, як і колись, одна з найголовніших
рис міста – толерантність. Різні національності, віросповідання,
політичні погляди ніколи не заважали чернівчанам жити у злагоді і
взаєморозумінні. Не випадково девіз «Viribusunitis» («Спільними
зусиллями») з 1908р. прикрашає прапор Чернівців. На вулицях було
чути говірку п’ятьма мовами: німецькою, румунською, польською,
ідиш та українською. А ще тут жили і робили помітний внесок у
розвиток економіки та культури вірмени, чехи, угорці, росіяни.
Кожна громада за традицією мала свої національно-культурні доми
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— ошатні споруди в центрі міста. Кожна релігійна конфесія
споруджувала та утримувала свої храми. Багаторічне спільне життя у
цьому розмаїтті націй, культур і релігій створило в Чернівцях
особливу породу європейців — горду спільноту, яка називала себе
чернівчанами. Знайомлячись з національно-культурними домами,
туристи отримають уявлення про архітектурну забудову історичного
центру міста, оскільки маршрут пролягає через центральну частину
міста, включаючи площі Театральну, Центральну, Турецької криниці
та вул. О.Кобилянської.
«Чернівецькі некрополі». Гості відвідають історикокультурний заповідник християнського та іудейського цвинтарів, що
розташовано на вершині гори Гореча на околиці Чернівців. За півтора
століття існування тут було створено вражаючий пам’ятник історії
міста – кладовище на вул. Зеленій, де поховані відомі діячі краю:
політики, вчені, митці, письменники, великі підприємці, церковні
іерархи, почесні громадяни та герої Світових війн ХХ ст. Велике
враження на відвідувачів справляють мистецькі надгробки, що
свідчать про художні смаки городян минулої епохи. Не заростає
стежка до могил поета Ю. Федьковича, письменниці О. Кобилянської,
байкаря Е. Штейнбарга, композитора С. Воробкевича, до каплиці
Буковинських митрополитів та оберрабина Л. Ігеля, поховань прелата
І. Шмідта, доктора В. Залозецького, освітянина А. Пумнула. Увагу
гостей привертають надгробки на могилах бургомістрів А.
Кохановського та Е. Райса. Завжди прикрашені квітами меморіали
загиблих воїнів Першої та Другої світових війн, на похованнях жертв
нацизму.
«Підземні Чернівці». Для любителів екстріму пропонується
туристичний маршрут «Підземними Чернівцями». Це – майже 2
години екскурсійного маршруту дренажним тунелем під землею.
Довжина тунелю – 1,5 км, глибина – 40 м. Тунель був збудований за
радянських часів для відводу грунтових вод з центральної частини
міста. Прокладали його фахівці Київметробуду. Будівництво
обійшлося тоді майже в мільйон карбованців. Вхід і вихід тунелю
позначені буквою «М» і з’єднують вулиці Нахімова та Гагаріна в
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Чернівцях. У тунель виведено 58 свердловин (зараз функціонує 15 з
них), через які грунтові води стікають вниз, звідси і береться вода під
ногами, рівень якої сягає в деяких місцях вище щиколотки. В тунелі
можна побачити також справжні сталактити, сталагміти та навіть
печерні перлини. Весь перехід є безпечним. В ньому неможливо
заблукати, так як тут немає відгалужень. Перш ніж вирушити під
землю, всі отримують необхідну амуніцію - гумові чоботи, каску з
ліхтариком і пару рукавиць.
«Чернівці літературні». Літературна слава Чернівців пов’язана
з іменами Юрія Федьковича, Ольги Кобилянської, Аспазії Мунте,
Міхая Емінеску, Рози Ауслендер, Еліазара Штейнбарга, Іцека
Мангера, Сидора Воробкевича, Ірини Вільде та інших. В скарбницю
світової культури увійшло ім’я поета Пауля Целана. Всі вони писали
різними мовами, у кожного був свій неповторний світогляд і стиль,
але всі вони – чернівчани. Більшість з них тут народилися, отримали
освіту і сформувалися як творчі особистості. То ж машрут
познайомить з місцями, пов’язаними з цими славетними іменами.
«Чернівці музичні». Музичною столицею України Чернівці
стали в середині XX століття, коли молодий композитор Степан
Сабадаш написав на вірші студента-медика Михайла Ткача пісню
«Марічка» та в 1970 році вокально-інструментальний ансамбль
«Карпати» виконав пісні студента медичного інституту й соліста
ансамблю Володимира Івасюка «Червона рута» і «Водограй». А про
музичну історію краю говорить Алея зірок з іменами наших славних
земляків: Володимира Івасюка, Степана Сабадаша, Софії Ротару,
Назарія Яремчука, Василя Михайлюка, Миколи Мозгового, Яна
Табачника, Леоніда Затуловського, Сіді Таль та інш. Їхніми стежками
і пройде ця екскурсія.
«Шляхами буковинської трійці». Іван Миколайчук – режисер
і актор. Володимир Івасюк – композитор. Назарій Яремчук – співак.
Троє видатних буковинців, які принесли славу українському
мистецтву. Всі троє народилися на Буковині протягом одного
десятиліття: 1941-1951 років. Росли, отримали освіту і сформувалися
як творчі особистості в Чернівцях. Прожили кожен коротке і яскраве
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життя. Їх життя й творчість – то вічна загадка таланту, праці, любові.
Кожен з них шанував рідну землю і залишив на ній прекрасний слід.
Пройти шляхами, пов’язаними з життям і творчістю Івана
Миколайчука, Володимира Івасюка й Назарія Яремчука, запрошує
цей маршрут.
«Чернівці – місто Івасюків». Старовинні Чернівці мають і
прекрасну історію в XX столітті, бо саме тут творилось високе
мистецтво багатьма талановитими буковинцями. Проте наша мова
про батька й сина Івасюків, один з яких зробив визначний внесок у
розвиток української літератури, а другий підніс до вершин
українську пісню. Михайло Івасюк і його син Володимир народились
у Кіцмані – це за 22 кілометри від Чернівців. Однак більша частина їх
життя пов’язана з Чернівцями, бо навчались тут обидва – в ліцеї,
університеті, музичному училищі та медичному інституті, і саме в
Чернівцях створили свої вершинні твори – один у прозі, другий у
музиці. Екскурсійний маршрут Чернівці – місто Івасюків покликаний
розповісти про цих видатних митців.
Інноваційний
туристичний
маршрут «Відкрий для себе
Чернівці»
Унікальна
пішохідна
екскурсія
найцікавішими локаціями міста з
безкоштовним
додатком
для
розпізнавання QR-кодів. Це спільний
проект міської ради м. Чернівці та мобільного оператора «Vodafone
Україна». Його створено на базі технології швидкісного мобільного
інтернету 3G та прокладено через 21 найцікавіший туристичний
об’єкт багатокультурного міста. Туристичну стежку створено за
допомогою стрілок та спеціальних табличок з QR-кодами, веселими
їжачками-гідами та номерами локацій. Таблички з QR-кодами на
маршруті розташовано безпосередньо біля пам’яток, стрілки
вказують шлях до наступної локації. Під час зчитування QR-коду за
допомогою смартфона або планшета відбувається перехід на сайт
проекту з докладним описом і фото найближчого історичного чи
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культурного об’єкта – площі, будинку, пам’ятника, а також
відеоекскурсією. До опису пам’яток додаються посилання на повну
карту міста із зазначенням місць, де розташовані QR-таблички. Окрім
історичної довідки, опис об’єктів включає місцеві легенди, цікаві
історії та спогади. Підготовлено паперовий туристичний путівник з
картою маршруту та короткою інформацією про об’єкти.
Ретро-екскурсія «Вітання з Чернівців» розпочинається на
Центральній площі біля ратуші. Перед туристами виступить
Вельмишановний пан Бургомістр і зачитає «послання для нащадків».
Далі у супроводі гіда продовжиться променад вулицею Панською (ім.
Ольги Кобилянської), де є можливість зазирнути за лаштунки
парадних фасадів старих кам'яниць, зануритися в атмосферу міста 19
століття. На «Мель-пляц» нам можливо вдасться випадково
натрапити на представників деяких тодішніх професій. На поштамті
можна отримати «лист із минулого». Ви почуєте романтичні історії
кохання відомих та не дуже жителів столиці Буковини. А також
почуєте комічні та трагічні епізоди з тогочасної кримінальної
хроніки.

Зелений, екологічний, або сільський туризм
Наших
городян
вабить
можливість
відпочити в гуцульській садибі, де їх
зустрінуть як найдорожчих гостей, створять
домашню атмосферу, подадуть смачні й
оригінальні страви зі свіжих, екологічно
чистих продуктів.
Кожен куточок
Буковинських
Карпат
має
власну,
неповторну красу. Не менше за чудову
природу гостей цікавлять і господарі цих гір
–горді й працьовиті горяни, самобутній
життєвий лад котрих зовсім не такий, як у мешканців інших регіонів.
Сільський туризм – найдемократичніший вид відпочинку, який надає
міським мешканцям змогу повноцінно й зовсім не дорого відпочити і
набратися нових неповторних вражень. А ще це значно дешевше, ніж
у готелях чи санаторіях.
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Жоден готель не запропонує постояльцеві такої домашньої
атмосфери, уваги і затишку, як конкретний господар. На додачу екологічно чисті продукти, смачні національні страви, традиційна
архітектура і самобутні народні звичаї, які можна спостерігати
"вживу" і самим брати в них участь. Вироби народних умільців у
селах можна придбати в кілька разів дешевше, ніж у великих
туристичних центрах. «Туристичні» садиби часто знаходяться в
зручних місцях для здійснення піших, велосипедних, автомобільних
чи навіть кінних походів і дають змогу вільно їх планувати. І нарешті,
сільський туризм у Карпатах – це можливість ознайомитися з
близьким до природи способом життя. Зупинившись у господаря на
2-3 доби, можна здійснити одноденну мандрівку в гори, знайомитися
із самим селом і прямувати далі. В такий спосіб, навіть маючи обмаль
часу, ви пізнаєте найцікавіші та найпривабливіші місцини Буковини.
Тут можна з'їсти щедрий селянський сніданок, а опісля
походити босоніж шовковою зеленою травичкою, порибалити біля
тихої річки, ставка чи озера, збирати гриби, ягоди чи лікарські трави.
На великі свята ви стаєте учасниками цілих вистав та маєте змогу
побачити на живо забуті народні традиції, танці та послухати
невідомих співаків, які немов соловейко у гаю виспівують без
мікрофонів та у супроводі народних музик. А з чим можна порівняти
відчуття, коли своїми руками зробиш якийсь виріб під керівництвом
представників старовинних народних промислів та ремесел. Хто з
мешканців міст коли-небудь слухав тишину? Це можна зробити
тільки у селі. Ось тільки короткий перелік того, що може надати
стомленим від життя в урбанізованому середовищі українцям,
сільський зелений туризм.
Саме такому дозвіллю свого часу віддавали перевагу Іван
Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський, Михайло
Коцюбинський, Андрій Шептицький, Василь Стефаник.
Нині існує три різновиди сільського зеленого туризму
в Україні.
По-перше, агротуризм – сільський
зелений туризм як пізнавального, так і відчинкового
характеру, пов’язаний з використанням підсобних
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господарств населення. Тут крім ознайомлення із сільським побутом,
людина має можливість опанувати цікаві та корисні навички за
допомогою садово-польових робіт. Це може бути і збирання фруктів,
і годування домашніх тварин.
По-друге, відпочинковий – відпочинок на селі. Базою його
розвитку є житловий фонд на садибах господарів та наявні природні,
рекреаційні історико-архітектурні, культурно-побутові та й інші
надбання тієї чи іншої місцевості.
По-третє, це екотуризм – науково-пізнавальний вид сільського
зеленого туризму, характерний для сільських місцевостей і сіл,
розташованих у межах територій національних парків, заповідних
зон, природних парків, де передбачено обмежені навантаження на
територію та регламентовано види розважального відпочинку. Це
вивчення флори і фауни місцевості. Подорож до заповідників
допоможе не тільки відпочити, але й збагатить духовно,
інтелектуально. У цьому випадку наголошується на активних
поїздках.
На даний час в базі даних сільського туризму Чернівецької
області зареєстровано понад 98 туристичних садиб, ще стільки ж
працює незареєстрованими. Деякі з них уже мають значний досвід у
цій справі та схвальні відгуки мандрівників. Тут можна знайти
відпочинок на будь-який смак. Якщо хочете – милуйтеся
довколишніми пейзажами, насолоджуйтеся тишею або слухайте
голоси лісу та кришталевий передзвін струмків. Бажаєте активного
відпочинку – гайда в гори! В одному поході побачите стільки, що
стане на цілий рік розповідей друзям. Дістатися заповідних куточків
можна велосипедом чи кіньми. У лісах неміряно грибів і ягід – тільки
збирай.
Цей вид туризму має чудові можливості для розвитку на
Буковині, особливо у її гірських та передгірних районах. Найбільше
«зелений» туризм розвинений на Вижниччині, але обертів набирає і в
Путильському районі. Туристам пропонують проживання в будинках,
а також розваги – екскурсії, риболовлю, рафтинг. З роками якість
надання послуг туристам у приватних садибах значно покращилася.
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Сільський зелений туризм – на винятковому місці в стратегії
розвитку області. Кожен край, кожне місто і село Буковини по-своєму
привабливі й колоритні…. Різноманітність і краса ландшафтів,
самобутній фольклор, народне мистецтво, смачні домашні страви –
все це приваблює гостей з усіх усюд.
Серед сільських садиб Вижницького району можна відмітити
садибу «Елька» (м. Вижниця), «У Вікторії» (с. Виженка), «У
Марічки» (с. Виженка), садиба Гулей В. Я. (с. Виженка), садиба
Мойстрюк О. В. (с. Виженка), садиба Смук А. М. (м. Вижниця),
садиба «Незабудка», садиби «У Івановича», «У сокола», «Бульбона»,
які отримали сертифікати «Українська гостинна садиба».
Найбільше приватних садиб у Путильському районі – у селі
Підзахаричі. «У цьому селі «зелений» туризм Путильщини
стартував» – розповідає Микола Савчук, голова Путильської РДА.
Відповідно, тут краще налаштований відпочинок туристів. У
кожному із сіл району є по одній-дві садиби «зеленого» туризму. Так,
приватна садиба Михайла Чечула, що у селі Киселиці, організовує
екскурсії до цікавих мальовничих місць та історичних пам’яток.
Запрошує на прогулянки до чаруючих лісів, на луки з соковитими
травами. Взимку є можливість покататися на лижах. Стежки від
приватної садиби Василя Фалафівки зі с. Підзахаричі ведуть до
перевалу Німчич, печери Довбуша, скелі «Протяте каміння». Поряд є
смерековий ліс, де можна назбирати грибів, суниць, лікарських трав.
В селі є водопади, де навіть можна отримати водяний масаж.
У галереї сільських садиб Хотинщини поважно себе
презентують
садиби сільського туризму Чебан Галини зі с.
Клішківці, Рябого Ігоря з с. Грозинці, Мазуряк Наталі зі с. Поляна,
Галюк Діани зі с. Гринячка, Горіна Сергія з с. Гордівці, Довганюк
Марії з с. Рашків, Івасюка Дмитра, Римар Тетяни, Рокочук Лізи зі с.
Рашків. Всі власники садиб надають послуги з проживання,
харчування, організації відпочинку в лісі, біля р. Дністер, екскурсії по
історичних місцях села.
Розвиток сільського зеленого туризму спонукає до покращення
благоустрою сільських садиб, вулиць, загалом сіл, стимулює
34

розвиток сільської інфраструктури. Прикладом є створення місцевих
осередків Спілки розвитку сільського зеленого туризму Чернівецькій
області, районних об’єднань громадян, зацікавлених у розвитку
сільського зеленого туризму. Готуючись приймати і обслуговувати
відпочиваючих, члени селянських родин мимоволі змушені
поповнювати свої знання у веденні домашнього господарства, гігієни
і санітарії, приготування їжі. А спілкування з гостями розширює їх
світогляд, дає змогу зав’язати нові знайомства, знайти друзів в інших
населених пунктах.
Туризм на водних об’єктах.
На території Чернівецької області
визначено
25
місць
масового
відпочинку людей на водних об’єктах у
весняно-літній
період.
Найбільш
улюбленими чернівчанами місцями
водного відпочинку можна назвати: в
Сторожинецькому
районі
бази
відпочинку «Аква-Плюс» в с. Кам’яна, «Берег Любові» в с. Бобівці,
«Рутка» в с. Великий Кучурів та в Новоселицькому районі в с. Бояни
пляж «Сонячний берег».
Гастрономічний туризм
Хотілося б згадати і цей перспективний напрямок відпочинку.
Історико-культурна спадщина будь-якого народу охоплює все його
соціально-культурне середовище з традиціями і звичаями,
особливостями побутового і господарського життя. Україна
традиційно сприймається як країна з великим етнокультурним
потенціалом. Різноманітність культурних, історичних, мовних,
конфесійних цінностей дозволяє нам говорити про можливість
виділення етнічного туризму України в окремий етнокультурний
напрям, одним з аспектів якого можна вважати гастрономічний
туризм. Гастрономічний туризм – це подорож країнами та регіонами
задля ознайомлення з особливостями місцевої кухні, кулінарними
традиціями. Для гастрономічного туриста їжа – це передусім
категорія культури. З такої позиції традиційна кухня сприймається у
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сукупності з історією, релігією, економікою, політикою, звичаями,
легендами та іншими чинниками, що формують унікальну
ідентичність регіону. Проте гастрономічний тур як послуга є чимось
більшим, ніж просто подорож, оскільки включає комплекс заходів
для дегустації традиційних для місцевості страв, а також окремих
інгредієнтів, що не зустрічаються більше ніде у світі; які мають
особливий смак.
Гастрономічні тури поділяються на два види: сільські (так звані
«зелені») і міські. У сільській місцевості турист прагне скуштувати
екологічно чистий продукт. Наприклад, «зелені» тури пропонують
збір дикорослих ягід у лісі, овочів і фруктів – на фермах тощо.
Міський гастрономічний тур може включати відвідування
кондитерської фабрики або маленького ковбасного цеху,
ресторанчика при ньому, де з власної продукції готується делікатесна
страва. Крім того, існують комплексні тури. Серед регіонів України
Буковина виділяється як перспективний центр гастрономічного
туризму, де населення відрізняється своєю дружелюбністю і
гостинністю. Буковина займає особливе місце в історико-культурній
спадщині України. Туристичні ресурси для етнічного туризму на
території Буковини багаті і самобутні: це пам’ятки архітектури,
музейні експозиції, мальовнича природа, і, звичайно, унікальна
національна та місцева кухня. У сукупності все це створює
сприятливі умови для відпочинку і ознайомлення з історією та
культурою регіону. Етнокультурний туризм на Буковині має значні
перспективи, що визнається органами місцевого самоврядування.
Туристи, які відпочивають на Буковині, можуть купувати місцеві
продукти, які характерні для регіону, області (бринза, коров’ячий сир,
карпатський мед, сухі гриби, фіточай, дикоростучі трави тощо). Для
цього необхідно організовувати дегустаційні тури, майстер-класи,
фестивалі тощо. Адже, гастрономічний туризм на Буковині наразі
недостатньо розвинутий – майже відсутні добре сформовані і
відпрацьовані гастрономічні маршрути.
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Подієвий туризм
Підґрунтям
подієвого
туризму в Україні, зокрема
на
Буковині,
слугують
збережені етнічні та релігійні
традиції. Крім того, Буковина
має
багатий
природнорекреаційний
потенціал,
значну кількість туристичних
комплексів, добре розвинену мережу торговельних закладів та
закладів ресторанного господарства, засоби розміщення різного типу
тощо. Також край має сприятливі кліматичні умови. На території
області щорічно організовуються та проводяться такі туристично
привабливі заходи, як Різдвяний ярмарок (грудень-січень) – його
проводять з метою збереження національних традицій, створення
святкової атмосфери відпочинку, в рамках новорічно-різдвяних свят.
Фольклорно-етнографічний фестиваль Маланок (15 січня).
Основна ідея фестивалю – презентація Чернівецької області як
етнічно різнобарвного краю, регіону, в якому збережені традиції
народних свят, зокрема традиції маланок.
Чемпіонат світу з Мотокросу (травень) проводиться в рамках
багатоетапного Чемпіонату та Кубків Світу.
День вуличної музики (20 травня) – на площах і вулицях міста
грають сотні музикантів, створюючи чудову атмосферу жителям та
гостям міста.
Міжнародний історичний фестиваль «Середньовічний Хотин»
(травень-червень) – наймасштабніший фестиваль історичної
реконструкції на Україні, де можна поринути у справжню
середньовічну атмосферу.
Етнодуховний фестиваль «Обнова-фест» (травень-червень)
відбувається з 2008 року, поєднує духовну, етнічну, екологічну та
патріотичну складові, а також українські традиції із сучасним артпростором. Щороку фестиваль присвячують знаменним подіям та
історичним постатям.
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Петрівський ярмарок (липень) – торговельне свято, на якому
відбуваються продаж товарів народного споживання, презентації
продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної
галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел,
розважальні та культурномистецькі заходи.
Фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта!» (26
серпня) – в рамках відзначення Дня Незалежності України
відбувається сходження на найвищу вершину Буковинських Карпат
гору Яровиця, де присутні мають нагоду насолодитися чудовою
концертною програмою від народних колективів Путильського
району та артистів міста.
Міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernowitz»
(вересень) об’єднує поетів та митців з різних країн. Протягом двох
днів відбуваються презентації книг, поетичні читання, музичнопоетичний перфоманс та інші заходи тощо. Щороку з’являються
щораз нові потужні заходи, які викликають інтерес туристів з різних
куточків України та із-за закордону.
Отже, подієвий туризм, виступаючи у поєднанні з іншими
видами туризму, має сьогодні потужний вплив на регіональну
економіку безпосередньо та національну загалом.
Науковий туризм.
Для цього напрямку туризму на Буковині існує дуже потужний
та цікавий фонд екологічно привабливих місць. Лише за два роки
науковці відкрили 12 видів червонокнижних рослин, які до цього
вважалися неіснуючими на територіях області. Гірські райони області
також цікаві для науковців, де працюють співробітники з інституту
ботаніки, зоології, гідробіології, науковці ЧНУ. Юні дослідники
природи рідного краю мають можливість під час літніх канікул поруч
з науковцями вивчати все різноманіття тваринного та рослинного
світу.
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Додатки
Сім чудес Буковини, які обов’язково варто відвідати
Буковинські водоспади (с. Розтоки на Путильщині). Це сім
водоспадів різної потужності й висоти – унікальне явище для
Карпат. Їхній мальовничий ланцюг, до двох кілометрів завдовжки,
розтягнувся вздовж течії річки Смугарів.
Дністровський каньйон: ландшафтний парк «Дністровський
каньйон» є найбільшим в Україні та одним із найбільших у Європі.
Він розкинувся на території чотирьох областей. Каньйон – це
глибока долина між кручами, вимита річкою. Її стрімкі береги
сягають від 100 до 250 метрів над водою.
Перевал Німчич. Цей перевал (586 м. над рівнем моря) – одне з
найбільш мальовничих місць у Буковинських Карпатах. Звідси
відкривається чудовий краєвид гірської долини, якою тече
бурхливий Черемош. Неподалік найцікавіші пам’ятки природи –
дивовижні скельні утворення «Соколине око» та «Протяте
каміння», печера Довбуша.
Печера «Попелюшка» (с. Подвірне, Новоселиччина). Довжина
дослідженої частини складає 90 кілометрів. Це третя за довжиною
гіпсова печера у світі. Вхід до печери – на території Молдови,
поблизу села Кріва. Через свою важкодоступність вона фактично
законсервована, але ця унікальна пам’ятка природи є великою
науковою цінністю.
Село Біла Криниця. Одне з найвідоміших культових місць
Буковини, розташоване біля лінії кордону з Румунією. Це справжня
Мекка для паломників-християн, поціновувачів старовини та
звичайних туристів. Неперевершеним шедевром культового
зодчества є старообрядницький Успенський собор, збудований
протягом 1900-1908 років.
Село Хрещатик, Заставнівщина. Це чи не єдиний населений
пункт в Україні, де мешканці п’ють і використовують для побуту та
худоби мінеральну воду, збагачену іонами срібла. У селі, що
розкинулось на висоті 200 метрів над рівнем Дністра, немає жодної
криниці. Вода, яку називають чудотворною, до Хрещатика
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надходить із джерела Св. Апостола Іоанна Богослова, що на
території Свято-Івано-Богословського Хрещатицького чоловічого
монастиря.
Хотинська фортеця. Ця фортеця, як і саме місто Хотин, мають вже
понад тисячу років історії. Перша кам’яна оборонна споруда
постала тут ще у ХІІІ столітті. Фортецю руйнували, відбудовували,
розширювали, вдосконалювали. За свою історію вона пережила
безліч воєн, офіційним воєнним об’єктом вона стала тільки 1856
року. Сьогодні це найпопулярніший туристичний об’єкт.
Цікавинки про Буковинські Карпати
Загальна площа лісів на Буковині становить 258 тис. га. Тут
налічується понад 200 видів рідкісних рослин.
В Україні відомо понад 280 видів лікарських рослин, більшість
яких росте в Карпатах. Чимало їх використовують для
виготовлення ліків.
У Буковинських Карпатах росте понад 200 видів грибів, із яких 60
видів – їстівні. Крім білих грибів, підберезників, лисичок, рижиків,
маслюків, тут росте навіть делікатесний гриб трюфель, який
місцеві називають «хрупель» або «земляне серце». У карпатських
лісах є також рідкісний їстівний гриб – мухомор Цезаря, який
занесений до Червоної книги.
Карпати – справжній заповідник фауни. Тут налічується 74 види
ссавців. Водяться червонокнижні тур і зуб. У горах можна зустріти
бурого ведмедя, вовка, карпатську рись, лісового кота.
В Буковинських Карпатах налічується понад 200 видів птахів.
Зокрема яструби, орли, беркути, сови, білий і чорний лелека.
У річках і ставках області водиться 53 види риб. Найбільш цінні –
форель, лосось, харіус, марена балканська, йорж смугастий.
Із земноводних у Карпатах є все – від звичайної жаби до
саламандри плямистої. Можна побачити тритонів, черепах, вужів,
мідянок, гадюк.
У Чернівецькій області нараховується 310 територій та об’єктів
природозаповідного фонду, в тому числі 10 заказників, 9 пам’яток
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природи, 2 регіональні ландшафтні парки, 136 пам’яток природи,
40 парків.
 Найщедрішою на град є полонина Пожижевська – 13 градових днів
на рік.
 Найбільш грозове місце країни – буковинське село Селятин. Тут 45
днів на рік бувають зливи. Селятин також відомий найтривалішою
грозою. У 1948 році сильний дощ почався 10 червня о 15.30 і
закінчився 12 червня о 4.30, тобто тривав 37 годин.














Десять місць, які зачаруютьу Чернівцях
Аптека-музей. Такі музеї є тільки у Києві, та Львові, а третій у
Чернівцях. Історія аптеки розпочалася ще на початку ХХ століття
– 1903 року.
Вулиця ім. Ольги Кобилянської. Це – головна пішохідна вулиця
міста. Її будівлі – кожна маленька архітектурна пам’ятка, а 46
будинків рахуються пам’ятками архітектури місцевого значення.
Вона переповнена крамницями, затишними кав’ярнями.
Кафедральний собор Святого Духа. Його звели у Чернівцях за
проектом австрійського архітектора А. Ролля. Вже понад 150 років
він виступає однією з головних окрас міста
Костел Пресвятого серця Ісуса. Це величний та таємничий храм,
споруджений на замовлення ордену єзуїтів наприкінці ХІХ
століття.
Обласний краєзнавчий музей. За масштабами – найбільший на
території області. Тут можна відслідкувати важку долю Буковини,
яка постійно переходила з рук у руки від одної держави до іншої.
Обласний музей архітектури та побуту. Тут відтворено всі
етнографічні особливості краю, збережено перевезені з різних
куточків краю буковинські поселення ХІХ - ХХ століття.
Парк імені Юрія Федьковича. Поблизу головного корпусу
Чернівецького Національного університету розташований парк
імені Юрія Федьковича. Він є чудовим зразком садово-паркового
мистецтва. Засаджений ще за правління імператора Франца
Йосифа.
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 Площа турецької криниці. Від недавна площа має ім’я – площа
Пресвятої Марії. Це місце пам’ятає ті легендарні часи, коли
Османська імперія наводила жах на всю Європу.
 Резиденція митрополитів Буковини та Далмації. Перше місце
віддають, безсумнівно, архітектурному шедевру – Резиденції
митрополитів Буковини та Далмації. Головним архітектором
проекту був архітектор Йозеф Главка.
 Театральна площа. Головною цікавинкою площі є чернівецький
музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської. Із площі
Театральної одразу видніються дві цікаві будівлі, схожі як дві
краплі води. Їх називають будинки-близнюки. А ще тут Алея зірок
Буковини.
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