Вечори на хуторі біля Диканьки
Велотур територією Полтавщини (3 дні)
«…как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку... Приезжайте
только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному».
М.В.Гоголь
Формат: комфорт
Рівень: любитель
1 день

10:17 прибуття в Полтаву (київський потяг)
10:40 сніданок в піцерії "Челентано"
переїзд до Диканьки
велоекскурсія по Диканьці
17:00 розселення в садибах, вечеря
20:00 лазня
Кілометраж: 35 км
Екскурсія по Диканьці. У ході екскурсії ми познайомимося з історією Миколаївської церкви, що дала ім'я Гоголю, а в тіні
Кочубеївських дубів послухаємо розповідь про драму, що розігралася між Мазепою і сімейством Кочубеїв, подробиці якої
зазвичай, не згадують на уроках історії, а також дізнаємося, кому насправді був адресований лист Онєгіна .
Лазня у Диканьці. Інтер'єр і сервіс цього закладу приємно Вас здивують. Втім, слово господарям: ""Тут, як годиться,
дерев’яна парна з ефектним обливанням, пічка-кам’янка, віники: дубові, березові, соснові, липові і звичайно - басейн. А
різноманіття українських і російських страв та чаїв здивує найвибагливіших гостей. Вправний персонал запропонує масаж на
будь-який смак: староросійський з віниками, з медом та сіллю, щітковий, класичний, мильний, ефіроолійний."
2 день

07:00 підйом!
сніданок, збиранння
переїзд в Опішню
екскурсія до Музею гончарства
12:00 обід в кафе
катання по Диканському ландшафтному парку
20:00 вечеря
Кілометраж: 50 км
Музей гончарства. Цей музей відомий не тільки в Україні, недарма всі наші президенти справно відвідували його. Колекція
глиняних фігур надасть роботу фотоапарату і забезпечить гарний настрій на весь день.
Диканський ландшафтний парк не розчарує Вас і дійсно вразить красою і різноманіттям ландшафтів. Густий ліс і
несподіваний гарний спуск у долину, квітучі поля і пагорби, з яких відкривається вид за край горизонту, величезні дуби і

чиста р. Ворскла з білосніжними берегами, їхати вздовж якої – суцільне задоволення.
3 день

07:00 підйом!
сніданок, збирання
переїзд до Полтави
12:30 обід в піцерії "Челентано"
екскурсія по Полтаві
16:00 від'їзд з Полтави (київський потяг)
Кілометраж: 45 км
Полтава приємно дивує затишним, по-справжньому європейським центром з безліччю бульварів, скверів і відкритих кафе.
Численні пам'ятники, пов'язані з Полтавською битвою прикрашають місто, а високий правий берег р. Ворскла дозволяє
милуватися прекрасним видом на Хрестовоздвиженський монастир.

У вартість входить:
проживання в садибі зеленого туризму;
харчування в садибі і обід в Опішні;
вхідні квитки та екскурсії;
лазня в Диканьці – 2 год., простирадла і рушники, чай і мед;
послуги інструктора (ів);
медична страховка.
У вартість не входить:
залізничні квитки;
харчування в "Челентано";
додаткові послуги в лазні (масаж, віники і т.д.);
оренда велосипеда, чохла, шолома (велосипед-100 грн/день, чохол-8 грн/день, шолом-10 грн/день).
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