Лівобережне Полісся
Екологічна подорож Лівобережним Поліссям (6 днів)
Якщо ви прагнете насолодитись чистим повітрям Поліських лісів, відчути тепло чарівної Десни, побачити рідкісні
червонокнижні рослин , помилуватись незрівнянною архітектурою дерев’яних церков, відвідати територію України, по якій
ступала нога людини ще 20 тисяч років тому – ця програма саме для Вас.
Протягом кількох днів Ви будете мати можливість отримати задоволення від подорожі Лівобережним Поліссям та
знайомства з його унікальною природою та історичними пам’ятками.
Сезонність: травень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Виїзд з Києва.

Козелець (собор Різдва Богородиці, XVIII ст., побудований на замовлення Наталії Розумовської, матері останнього
гетьмана України Кирила Розумовського).

Чернігів (Спасопреображенський собор , Борисоглібський собор, Іллінська церква, Успенський собор, Чернігівський
колегіум, П’ятницька церква, кургани Безіменний та Гульбище, Антонієві печери Троїцього монастиря).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
2 день

Сніданок.

Седнів (огляд пам’яток XVII ст.: дерев’яна церква святого Юра , церква Благовіщення , кам’яниця Лизогубів, садиба
чернігівського полковника Якова Лизогуба).

Сосниця (музей-садиба Олександра Довженка).

Новгород-Сіверський (Спасо-Преображенський
монастир-фортеця XI-XVIII ст., пам’ятники князеві Ігорю
Святославовичу та Ярославні, Успенський собор XVII-XVIII ст., Микільська церква XVIII ст., Тріумфальна арка XVIII ст.).
Розміщення в готелі.
Вечеря
3-4 день

Сніданок.

Водна подорож по р. Десна в Межах Мезинського національного природного парку (мандрівка по чарівній річці,
для якої характерна широка річкова долина, значна звивистість русла, багато стариць – старих русел та рукавів, піщані

береги. Також під час сплаву ознайомлюємось з Мезинським національним природним парком, на мальовничій
території якого налічується багато рослини, занесених до Червоної книги України. Крім цього, Мезин відомий тим, що на
його території було відкрито стоянку доби палеоліту, віком близько 20 тисяч років).
Ночівля в наметах.
Вечеря.
5 день

Сніданок.

Глухів (гетьманська столиця XIX ст. та місце діяльності підприємців-меценатів Терещенків, огляд храмових споруд:
Миколаївська церква XVII ст., Спасо-Преображенська церква XVIII ст., Тьоханастасіївська церква ХІХ ст.).

Батурин (козацька столиця XVIII ст., у якій відвідуємо: палац Розумовських XVIII ст., Покровський собор XVIII ст.,
Воскресенська церкву XIX ст.).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
6 день

Сніданок.

Ніжин (Всіхсвятська та Михайлівська грецькі церкви XVIII ст., Миколаївський соборXVIII ст., Троїцька церква XVIII ст. ,
будинок Ніжинської гімназії вищих наук XIX ст.).

Качанівка (Національний історико-культурний заповідник: палацовий ансамбль XVIII ст., парк XIX ст. , павільйон Глінки,
Георгіївська церква).
Повернення у Київ.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – розділі «Інформація».
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