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Осінь в Україні: 9 місць,
які цікаво відвідати!

Така можливість скоро випаде в
Кам'янці-Подільському, де пройде чем-
піонат з повітроплавання Октобер-фест-
2019. З висоти пташиного польоту
відкривається чудова панорама величної
фортеці і мальовничого каньйону річки
Смотрич, а в кінці свята, під час
вечірнього шоу: сяючі кулі здійняться
над старовинним містом.

Здійнятися над Кам'янцем-Подільським

Три дні на фестивалі жителі і гості
будуть насолоджуватися камамбером,
рокфором, брі, сирним фондю та іншою
смакотою. Та який же сир без вина! Так
що попереду дегустація напоїв від
провідних винних брендів. А невід'ємна
традиція свята сиру і вина - тиснути
виноград, з якого згодом отримують
ароматне вино.

До Львова - за вином та сиром

До 400-річних дубів в Тростянець

Жодна людина на землі не знайома з
осінню так, як дуби цього старовинного
парку. Вони зустрічали її понад чотири
сотні разів. Ландшафтний парк в
Тростянці з двовіковою історією це ще
й старовинний палац, прекрасні озера і
грот Німф. Це місце чудово підійде для
неспішної прогулянки. Зігріти осінню
прогулянку допоможе Музей шоколаду.



Влаштувати собі осінній вікенд з
міцним напоєм, який любив сам
Черчіль, можна запросто в Одесі.
Загляньте в Музей коньячної справи
Шустов. Він здивує вже з порога: стеля
фойє вінчає оригінальна люстра-хвиля,
виконана з 20 тис. пляшок! Тут не тільки
дегустують благородний напій: гостей
чекає багато цікавих розваг.

Тунель кохання в Клевані

У Рівненській області є тунель, що
складається з кущів і дерев, що сплелися
між собою. Восени тут неймовірно
красиво, адже весь «коридор» стає
червоно-жовтого кольору. Багато
закоханих влаштовують на цьому тлі
фотосесії. Завдяки тому, що до цих пір по
ньому курсують поїзди. під час руху
обламуються маленькі гілочки і тунель
має красиву форму овалу.

Шато Трубецького

Виноробне господарство Трубецького -
єдине історичне шато в Україні.
Знаходиться воно в Херсонській області, в
селищі Веселе. Що робити в шато:
побувати у винних погребах і про-
дегустувати вино; відвідати магазин на
території виноробні і придбати якісне вино
безпосередньо від виробника; зупинитися
в готелі, щоб перейнятися атмосферою
шато; насолодитися красивим видом з
оглядового майданчика.

Музей коньячної справи Шустов



Саме в цю пору року знаменитий
Софіївський парк в Умані перетворюється
на дивовижне полотно з буйством фарб.
Щороку сюди приїжджають близько 500
тисяч чоловік, щоб побачити шедевр
садово-паркового мистецтва, побродити
по доглянутим алеям, за якими колись
ходили Тарас Шевченко, Володимир
Сосюра, Іван Котляревський, прокотитися
по підземній річці Ахеронт, розглянути
статуї Еврипіди, Венери, Амура, Паріса.

Софіївський Парк

Асканія-Нова
Біосферний заповідник Асканія -

Нова був заснований в 1828 році в
Херсонській області. Відправляйтеся на
сафарі - в заповіднику є можливість
прокотитися на мікроавтобусі по степу і
зблизька подивитися на оленів,
верблюдів, зебр, гаялів, бізонів і т.д.,
прогулятися біля водойомів, відвідати
зоопарк, дендропарк - сад з безліччю
кущів і дерев.

ПОДОРОЖІ За матеріалами:
https://khers-on.com/blog/kuda-poehat-osenyu-v-ukraine/
https://ua.igotoworld.com/ru/article/873_kuda-poehat-v-oktyabre-v-ukraine.htm

В Буковинські ліса – за грибами

Осінь в Буковині - це прекрасний
період, щоб насолодитися красою
гірської природи і поправити здоров'я.
Щедрий буковинський край восени
рясніє багатим урожаєм - ягодами,
цілющими травами, грибами, особливо
місцеві ліси балують кошиками
боровиків. Якщо ви любитель «тихого
полювання», запасайтеся кошиками і
їдьте сюди на відпочинок.
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