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There are no translations available.
Утворена в 1940 р. Центр області – Глибоцький район, с. Горбова.

Природні рекреаційно-туристичні ресурси. Поділяється на три частини: рівнинну,
передгірну, гірську. Північна частина лежить у межах Подільської височини та
Хотинської височини (найвища вершина рівнинної України – г. Берда, 515 м); у
центральній частині – Передкарпатське підняття; на півдні – Буковинські Карпати.
Характерні широколисті ліси (на рівнині) і карпатські гірські та передгірні ліси. Тривалість
0 С – від
періоду з температурою понад +10
95–124 днів (у горах) до 156–162 днів (на рівнині). Помірно-сприятливий клімат.

Види рекреації та туризму. Курортно-лікувальний, пізнавальний, спортивний туризм;
пішохідний, водний, лижний, спелеологічний, гірський туризм.

Тури.тур «Шляхами гетьманів України» (Петро Сагайдачний та ін.) (фрагмент), тур
«Найвизначніші фортеці» (Хотин) (фрагмент), науковий геологічний туризм (фрагмент),
розвиток румунсько-чернівецької лінії в туризмі.

Рекреаційно-туристичний цикл.Сезонний (зимовий, літній).

Об’єкти туризму

Лужки (площа 964 га, Вижницький р-н; ландшафтний заказник загальнодержавного
значення; типовий для Покутсько-Буковинських Карпат гірський ландшафт із
мальовничими скельними утвореннями).

м. Чернівці: резиденція митрополита, 1864–1882 рр., охоронний № 778. Побудована за
проектом і під керівництвом чеського архітектора Й.Главки. Природне каміння, вапняк,
пісковик, цегла, кераміка, мармур, дерево. Неоромантизм, мотиви романської,
візантійської архітектури, еклектика. Зазнав часткової руйнації під час Великої
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Вітчизняної війни. Реставрований у 1957–1964 рр. Одна з найвизначніших гомогенних
пам’яток архітектури України.

м. Хотин: комплекс споруд фортеці, ХІІІ–XVIII ст., охоронний № 803. Один із основних
укріплених пунктів Придністров’я, розташована на крутих схилах високого правого
берега Дністра. Природне каміння, цегла, вапняк. Риси галицько-волинської оборонної
архітектури, елементи готики, романо-готики, російського класицизму. У різні часи була
під контролем Польщі, Туреччини, Росії. Фортеця належить до найбільш видатних
пам’яток оборонної архітектури України ХІІІ–XVI ст. Протягом століть відігравала значну
роль у боротьбі українського народу проти іноземних загарбників.
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