Умань
Програма екскурсії по Білій Церкві та Умані (2 дні)
Запрошуємо відвідати казковий світ двох унікальних паркових комплексів, справедливо визнаних наймальовничішими та
найромантичнішими на території України. Саме тут можна поринути у чарівний світ природи, доповнений творіннями
людських рук, проплисти на човні підземною рікою Стікс, побувати на острові кохання…
Сезонність: травень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Виїзд з Києва.

Біла Церква (відвідування дендропарку «Олександрія», розташованого на річці Рось. На численних алеях парку,
протяжність яких складає понад 20 км, можна познайомитись із рідкісними різновидами рослин та декоративних дерев,
краса яких підкреслена витворами людських рук: кам’яними скульптурами, альтанками, живописними ставами.
Програма передбачає знайомство з головними архітектурними пам’ятками Білої Церкви: комплекс споруд Торгової
площі, костел Іоана Предтечі, Преображенський кафедральний собор, монастир та церква Марії Магдалини).

Пархомівка (огляд церкви Пресвятої Богородиці, пам’ятника архітектури національного значення, створеного за участю
відомого художника Миколи Реріха).
Приїзд в Умань.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
2 день

Сніданок.

Умань (відвідування національного дендрологічного парку «Софіївка». Тільки тут випадає можливість потрапити у
райський куточок, створений графом Станіславом Потоцьким для гречанки Софії та названий на її честь. Гуляючи
численними парковими алеями, ви матимете змогу помилуватись величезною кількістю декоративних рослин та дерев,
фонтанами, водоспадами, гротами, кам’яними скульптурами і багатьма іншими принадами. Парк «Софіївка» по праву
прирівнюється до таких всесвітньо відомих паркових комплексів, як сад Бальбі у Флоренції (Італія), парк Сан-Сусі у
Потсдамі (Німеччина), палацовий парк у Версалі (Франція). Не залишить байдужими Англійський парк, Єлисейські поля,
Долина гігантів, грот Венери, храм Фетіди, Громовий грот. Лише тут можна потрапити до царства Аїда та пропливти на
човні підземною рікою Стікс та побувати на острові Кохання, де здійснюються найпотаємніші мрії закоханих…).
Обід (факультативно).
Виїзд з Умані.
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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