Заповідне Полісся
Велотур територією Полісся (3 дні)
«Полісся, ця космічна поганська колиска, басейн Прип'яті та Десни з його арійською чистотою коренів і
древлянською нескаламученістю джерел, з його визначальними генетично-культурними кодами, з найархаїчнішим
фольклором, епосом, діалектами, - озерами, торфовищами, готичними соснами, з пастками на тварин і людей, з
підраненими вовками, Полісся — це національний субстрат, це чорнобильський вибір України, це сама справжність, це
сокирна автентика і щирість, каральний похід месії Онопрієнка уздовж залізничних колій та шосейних шляхів. Полісся — це
повільність і понурість, це доведений майже до повної зупинки час, це повзуча комуністична вічність, що зусібіч обклала
ненависний сторозтлінний Київ, це сама глибинна чорна українськість».
Ю. Андрухович, «Дезорієнтація на місцевості»
Сезонність: квітень-жовтень
Формат: комфорт
Рівень: любитель
1 день

7:27 відправлення з Києва (потяг № 343)
9:44 прибуття в Коростень
переїзд до точки старту - авто (1ч 15хв)
переїзд до Рудні Замисловицької, по дорозі - перекус (28 км)
екскурсія по заказнику "Кам'яне село"
Рудня Замисловицька - Перга (18 км)
20:00 вечеря
Кілометраж: 46 км
Маршрут стартує на N-му кілометрі траси Київ-Ковель. Відпускаючи мікроавтобус, ми на дві доби прощаємося з машинами,
асфальтом і цивілізацією. Попереду тільки ліси, загублені в них села та білі плями на картах мобільних операторів. До
села з дивовижною назвою Рудня Замисловицька, біля якого знаходиться природний заказник "Кам'яне село", майже 30
кілометрів гарною лісової дороги з місцевого гравію дивовижного рожевого кольору.
Кам'яне село. Величезні валуни, деякі розміром з хату, розкидані в лісі. Вчені твердять про льодовик і про Український
кристалічний щит, але у місцевих жителів своя думка щодо цього. Місце давно обросло легендами: про жадібних жителів
багатого села і про сліди бога.
Подальший наш шлях по лісовій стежці вздовж річечки Перга. Вікові дуби і гігантські мурашники, бурштинові сосни і
ніжно-білі берези – феншуй шматками! Вода в Перзі кольору міцно завареного чаю, як, втім, і у всіх поліських річках. Не
варто хвилюватися - це природний колір.
2 день

9: 00 сніданок
Перга - Селезівка, по дорозі - перекус (30 км)

16:00 прибуття в с. Селезівка, розміщення
вільний час
18:00 вечеря
20:00 лазня
Кілометраж: 30 км
Сьогоднішній маршрут практично повністю проходить по території Поліського природного заповідника. Не вірте тим, хто
каже, що Полісся одноманітне. Соснові бори на піщаних схилах Уборті змінюють галявини з віковими дубами, їх величезне болото з греблею посередині, далі - колишні сільгоспугіддя, що заростають різнотрав'ям. На меліоративних
каналах бобри влаштувалися - скоро і тут буде болото, як і замислювалося матінкою-природою. Потім знову ліс з
чорничниками, березовими гаями і бортями на соснах. Швидше за все, ми не зустрінемо тут жодної людини.
Смачна поліська вечеря буде заслуженою нагородою за наш лісовий рейд, а лазня допоможе зняти втому.
3 день

9:00 сніданок
10:00 велоекскурсія по заповіднику (8 км)
14:00 обід
переїзд в Коростень - авто (2 год)
прогулянка по Коростеню, вечеря в кафе
19:26 виїзд до Києва (поїзд № 344)
21:45 прибуття в Київ
Кілометраж: 8 км
Сьогодні нас чекає 3-х годинна велоекскурсія від самого директора заповідника Сергія Жили, людини з
енциклопедичними знаннями про природу, історію та етнографії цих місць. Почнемо ми з імпровізованого капища древлян,
на якому зібрані "йовжені камені", продовжимо у реконструкції древлянської землянки і спеціальної демонстраційної борті,
підвішеною біля самої землі, щоб гарненько можна було розглянути (обережно, у лісових бджіл крутий норов!). Ви знаєте
чим відрізняється верхове болото від низового? А який був вибір у людини, «застуканої» у чужій борті? Або навіщо
будували гойдалки для ведмедів? А вовчий слід від собачого відрізните? Ну тоді вам буде цікаво :-) Закінчується екскурсія
біля загати бобрів, улюбленців директора, які абсолютно безкоштовно, без будь-якого земснаряда борються з наслідками
меліорації і лісовими пожежами.
Перед потягом буде достатньо часу, щоб прогулятися по Коростенському парку, що розкинувся на берегах річки Уж,
подивитися на купальню Ольги і статую самої княгині. На вершині пагорба, до речі, стоїть величезний пам'ятник
древлянського князю Малу. Відносини між ними були, м'яко кажучи, непростими, а тепер ось стоять в одному парку.
Дегустацію поліської кухні продовжимо під час прощальної вечері в яскравому українському закладі. Сподіваємося, що для
вас ця поїздка стане відкриттям ще одного цікавого і колоритного, але не обласканого увагою туристів (може воно й на
краще), регіону Україні.
Приїзд / від'їзд
Старт: м. Коростень. Зустріч в 10:00 на залізничному вокзалі.
Фініш: м. Коростень в 19:00 на залізничному вокзалі.
Розміщення
Дерев'яні будиночки, зручності на вулиці.
У
-

вартість входить:
проживання;
харчування;
2 переїзди на мікроавтобусі з велосипедами;
екскурсія в Поліському заповіднику;
лазня на другий день;
послуги вело інструктора;

У
-

медична страховка
вартість не входить:
проїзд до Коростеня;
вечеря останнього дня;
оренда велосипеда, чохла, шолома (велосипед-100 грн/день, чохол-8 грн/день, шолом-10 грн/день).
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