Київ, Чернігів
Програма екскурсії по Києву та Чернігову (4 дні)
Найстаріше місто Східної Європи... Столиця найбільшої європейської держави... Серце України-Русі... Духовний центр
православ’я… Просто надзвичайно красиве місто… Це все про Київ.
Пропонована екскурсійна програма розкриє таємниці одного із найвеличніших міст світу, покаже головні «сім чудес»
Києва. Мандруючи його вулицями, Ви будете вражені кількістю та мальовничістю архітектурних пам’яток, панорамністю
Дніпра та його островів, золотими банями церков, гармонійним поєднанням минулого та сьогодення, дізнаєтесь про
славетних людей минулого і тих, хто зараз творить майбутнє цього славного мегаполісу.
Під час екскурсії, Ви також познайомитесь із ще одним старовинним містом України. Впродовж своєї історії Чернігів був
одним із основних осередків політико-економічного та соціально-культурного життя українців і зараз славиться своїми
пам’ятками княжої доби та козаччини.
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день
Зустріч у Києві.
Екскурсія:

Оглядова автобусно-пішохідна екскурсія «Київ – перлина на Дніпрі»

Під час екскурсії познайомимось із трьома головними історичними районами української столиці – Старокиївською
горою, Подолом та Печерськом (тривалість: 3 години; програма: університет ім. Т. Шевченка, Володимирський собор
(відвідування), Золоті Ворота, Софійський собор, Старокиївська гора з дитинцем, Андріївська церква і Андріївський узвіз
(відвідування), Михайлівський собор, Майдан Незалежності, Володимирський узвіз, набережна Дніпра, Поділ, Контрактова
площа, Києво-Могилянська академія, церква Богородиці Пирогощої, Києво-Печерська Лавра, укріплення Київської фортеці,
головні адмінспоруди України.
Обід (самостійно).
Розміщення в готелі.

Прогулянка головною вулицею та площею Києва та України: Хрещатиком та Майданом Незалежності

Екскурсія головною вулицею столиці, яка представляє собою один із найкращих прикладів європейської архітектури
минулого століття. Під час прогулянки Ви побачите відомі Європейську площу та Майдан Незалежності; красиві споруди
Українського дому, філармонії, приміщення Київської міської ради; сучасні торговельні центри «Глобус та «Мандарин Плаза»;
символ самостійності України – Монумент Незалежності та символ Києва – скульптурну композицію засновників міста; це все
– Хрещатик.
2 день
Сніданок.
Екскурсія:

Пішохідна екскурсія «Києво-Печерська Лавра – духовне серце православного світу»

Тривалість: 3 години; програма: відвідування двох частин комплексу – діючого монастиря з лаврськими храмами,
печерами і найбільшими святинями - мощами святих, а також комплексу історичного заповідника з давньоруськими та
бароковими Троїцької Надбрамною, Всіхсвятською, Трапезною та іншими церквами, Успенським собором, величною
дзвіницею, а також унікальними музеями на вибір: «Музей мікромініатюр», «Музей історичних коштовностей України» з
величезною колекцією скіфських золотих речей, інші музеї.
Обід (самостійно).

Пішохідна прогулянка по історичних районах Печерськ та Липки

Тривалість: 2 години; програма: церква Спаса на Берестові, відвідування Меморіалу-музею Голодомору, прогулянка
парками Дніпра з оглядовими майданчиками на Дніпро на високому правому березі, Маріїнський палац і парк, споруди
Верховної Ради та Адміністрації Президента, одне з семи чудес Києва - «Будинок з химерами» архітектора В.Городецького.
3 день
Сніданок.
Екскурсія:

Відвідування найбільшого в Україні скансену в Пирогово – Музею народної архітектури та побуту України

Екскурсія унікальним музеєм під відкритим небом, який відкриє сторінки українського життя та побуту XVII-XX століть.
У скансені представлено понад 300 екскурсійних об’єктів, що відображають культуру різних історичних регіонів України:
колишні житла, церкви та дзвіниці, млини та кузні дозволять перенестись на кілька століть назад та доторкнутись до нашої
багатої історії.
Повернення у Київ.
Обід (самостійно).

Відвідування музеїв, тематичні екскурсії (факультативно)

4 день
Виїзд з Києва.
Екскурсія:

Козелець

Огляд найвідоміших пам’яток містечка (собор Різдва Богородиці XVIII ст., побудований на замовлення Наталії
Розумовської, матері останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Миколаївська церква XVIII ст., Вознесенська
церква XIX ст., будинок полкової канцелярії).


Чернігів

Екскурсія містом, яке за кількістю старовинних архітектурних пам’яток може посперечатись з будь-яким населеним
пунктом
України та Європи. Розташований на високому березі Десни, Чернігів складав гідну конкуренцію Києву у
політичному та соціально-економічному житті Х століття. Спасопреображенський собор , Борисоглібський собор, Іллінська
церква, Успенський собор, Чернігівський колегіум, П’ятницька церква, кургани Безіменний та Гульбище, Антонієві печери
Троїцького монастиря вражають своєю старовинністю, архітектурною досконалістю епохи, яку вони представляють.
Виїзд з Чернігова.
Повернення в Київ.
Завершення програми.

Вартість програми для 1 особи (у гривнях)
Кількість осіб
2-4 особи

5-7 осіб

8-17 осіб

18-28 осіб

29-45 осіб

Готель туристичного класу

6587

2571

1630

1463

1275

Готель **

7577

2987

2046

1879

1691

Готель ***

8211

3304

2363

2195

2008

11933

5165

4224

4057

3869

Проживання

Готель ****

Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (згідно обраної категорії);
харчування (3 сніданки);
супровід гіда-екскурсовода;
організаційні послуги.
Оплачується окремо:
-

вхідні квитки у музеї.

Додаткові пропозиції:

відвідування музеїв;

тематичні екскурсії.

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
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