Столиця і навіть більше
Багатоденна подорож по Києву та околицях (5 днів)
Серце України-Русі…Столиця найбільшої європейської держави… Один із світових центрів православ’я… Просто
надзвичайно красиве місто… Це Київ. Пропонована екскурсійна програма розкриє таємниці одного із найвеличніших міст світу.
Мандруючи вулицями Києва, Ви будете вражені кількістю та мальовничістю архітектурних пам’яток, панорамністю Дніпра,
золотими банями церков, гармонійним поєднанням минулого та сьогодення.
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, Київ
Приліт/приїзд до Києва. Зустріч з гідом в аеропорту/залізничному вокзалі.
Трансфер до готелю, розміщення.
Святкова вечеря, презентація туру.
2 день, Київ

Сніданок.
Екскурсія:

Оглядова автобусно-пішохідна екскурсія по історичних районах Києва (Золоті Ворота, Софійський собор,
Володимирський собор, Михайлівський золотоверхий собор, Андріївська церква. Прогулянка Андріївським узвозом, де
можна придбати цікаві українські сувеніри).
Обід (опційно).

Екскурсія в музей-заповідник «Києво-Печерська Лавра» (відвідування монастирських печер та комплексу
історичного заповідника).

Екскурсія по історичній частині Липок (будинок парламенту, Маріїнський палац та парк, Хрещатик, Майдан
Незалежності).
Вечеря.
Відвідування театрів (оперний театр, філармонія), клубів, дискотек (опційно).
3 день

Сніданок.

Автобусна екскурсія до музею народної архітектури і побуту України в Пирогово (відвідування унікального музею
під відкритим небом, який відкриє сторінки українського життя та побуту XVII-XX століть).
Повернення у Київ.
Обід (факультативно).
Вільний час.
Вечеря.

4 день, Київ-Чернігів-Київ

Сніданок.
Екскурсія:
 Чернігів (Спасопреображенський собор , Борисоглібський собор, Іллінська церква, Успенський собор,
колегіум, П’ятницька церква, кургани Безіменний та Гульбище, Антонієві печери Троїцького монастиря).
Повернення у Київ.
 Прогулянка Дніпром (водна подорож на катері з оглядом мальовничих берегів української столиці).
Вечеря.

Чернігівський

5 день, Київ
Сніданок.
Вільний час.
Трансфер в аеропорт / до вокзалу.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – у розділі «Інформація.
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