Поліський заповідник, Овруцький кряж та Кам’яне село
Екологічна подорож по Житомирському Поліссі (3 дні)
Українське Полісся дотепер залишається незнаним краєм. Відвідавши Поліський природний заповідник, Кам’яне село,
здійснивши подорож по літописних Коростеню та Овручу, Ви назавжди закохаєтесь у країну лісів, озер, боліт та чисельних
невеликих річок, що приховують багато цікавих і незвичайних пам’яток. Мандрівка цими землями – це ідеальний відпочинок
для тих, хто прагне хоча б на декілька днів забути про гамір великого міста, можливість потрапити у справжні, «дикі» місця, де
час, немовби зупинився…
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день

Виїзд з Києва.

Коростень (літописний Іскоростень на березі р. Уж. Тепер це місце називають купальнями княгині Ольги. А на високому
пагорбі давнього городища височіє пам’ятник князю Малу, який сватався до Ольги після того, як убив великого київського
князя Ігора. Гранітні печери пагорба містять об’єкт «Скеля» - підземний бункер-музей передвоєнного часу).

Овруч (ще одне літописне місто з могилою князя Олега Святославовича, прикрасою якого є Свято-Василівський та СпасоПреображенські собори).

Поліський природний заповідник (початок знайомства з Поліським заповідником, огляд околиць с. Селезівка).
Поселення в гостьових кімнатах заповідника або в наметах. Вечеря.
2 день

Сніданок.

Поліський природний заповідник (флора і фауна Полісся в музеї заповідника, бортництво, традиції Полісся).

Олевськ (одне з найдавніших поселень на Волині, розташоване в басейні р. Уборть, Свято-Миколаївська церква XVIст.).
Розміщення в готелі. Вечеря.
3 день

Сніданок.

«Кам’яне село» (відвідування геологічного заказника державного значення «Кам’яне село», де можна побачити
дивовижні величезні валуни, які з’явились тут під впливом льодовика. Майже всі чули про містичний Стоунхендж,
розташований на британських островах, проте про велетенські камені на Житомирському Поліссі відомо небагатьом; хоча в
Кам’яному селі ніхто не живе, тут завжди раді гостям: кам’яні велетні чекають на Вас).
Завершення програми.
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 по програмі – у розділі «Інформація»
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