Стежками Голосіївського лісу
Велосипедна подорож Києвом
Екскурсія-прогулянка Голосіївським лісом – це чудова нагода відпочити від гамірних вулиць Києва, насолодитись
природою і гарно провести час серед старих дубів та грабів, при цьому не залишаючи меж столиці. Цей лісовий масив
переважно зберігся у своєму природному стані, значна його частина входить до природно-заповідного фонду України.
Стрімкі пагорби, порізані ярами, та вузькі стежки додаватимуть гострих вражень під час їзди на велосипеді, а вигляд
Голосіївського та Китаївського монастирів на тлі мальовничих ставків не залишить Вас байдужими! Крім того, наша
екскурсія передбачає відвідання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Феофанія», який після озеленення і
комплексного благоустрою став справжнім шедевром ландшафтного дизайну. Також за попередньою домовленістю
можлива пішохідна екскурсія територією Національного музею народної архітектури та побуту України, який вважається
найбільшим скансеном Європи.
Сезонність: квітень-жовтень

Тип екскурсії: велосипедна, з гідом-екскурсоводом
Регіон: м. Київ
Тривалість: 4-5 годин
Кількість учасників: 4-10 осіб
Довжина маршруту: 28 км
Початок/кінець маршруту: станція метро Голосіївська
Маршрут екскурсії:
Станція метро Голосіївська – вул. Генерала Родимцева – Національний аграрний Університет – Голосіївський монастир,
Голосіївські ставки – Китаївський монастир – Національний музей народної архітектури та побуту України (екскурсія
можлива за попередньою домовленістю) – парк «Феофанія» - Національний комплекс «Експоцентр України» - станція
метро Голосіївська.
Об’єкти відвідування:

Голосіївський монастир

Національний музей народної архітектури та побуту України (за бажанням групи)

Парк «Феофанія»
Голосіївський монастир. Історія земель Голосіївської пустині пов’язана з іменем Петра Могили, але церкву тут зведено
дещо пізніше – на початку XVIII ст. На початку XX ст. радянська влада пограбувала, а згодом зруйнувала храм, і лише
нещодавно його було відбудовано. Тепер Свято-Покровський монастир Голосіївська пустинь є справжньою перлиною серед
моря зелені Голосіївського лісу.
Китаївська пустинь – монастир, що діє з XVIII ст. Святиня розташована всього в 500 м від жвавої автотраси, проте тут
зберігається тиша і спокій, оскільки монастир відділяє від траси високий пагорб. Монастирський комплекс також включає
каскад мальовничих ставків та печер, знайдених і досліджених в середині ХІХ століття.
Національний музей народної архітектури та побуту України розташовано на мальовничій околиці Києва, поблизу
селища Пирогів. Фондова збірка Музею налічує понад 70 тисяч експонатів. На території розміщено близько 300 пам’яток
народної архітектури, датованих XVI − XX століттями. Музей є найбільшим скансеном Європи і найповнішим етнографічним
зібранням України. Його особливою цінністю є довколишній ландшафт − мальовничі краєвиди, що відтворюють і
доповнюють історичне середовище різних регіонів України.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія» є унікальним поєднанням первозданної природи та вмілого і
професійно продуманого ландшафтного дизайну. Краса парку підкреслюється величчю собору Святого Пантелеймона, що
височіє над ним. На території парку знаходиться каскад ставків, у яких віддзеркалюються віковічні дуби, понад 10 джерел,
декілька з яких вважаються цілющими, мальовничі галявини, альтанки, дитячі майданчики. Парк «Феофанія» є чудовим
місцем для відпочинку і неодмінно принесе Вам естетичне задоволення.
Національний комплекс Експоцентр України, що розташований на західній околиці Голосіївського лісу, є типовим
прикладом радянської архітектури. Виставковий комплекс, відкритий у 1958 році, включає 180 будинків і споруд, 20 з яких
отримали статус історико-культурних пам'яток України.

Організатор забезпечує:
екскурсію;
супровід гіда-екскурсовода;

-

медичну страховку;
рем. набір для велосипеда (1 на групу);
аптечку першої допомоги (1 на групу);
обід (канапки, вода, фрукти);
дощовик на випадок дощу.

У вартість не включено:
прокат гірського велосипеда (бл. 100 грн.);
вхідні квитки до скансену (20 грн.).
Необхідно мати з собою:
зручний одяг та взуття для їзди на велосипеді;
невеликий наплічник для особистих речей.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Мінімальна група для обслуговування екскурсії – 4 особи
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