Тетерівське Полісся
Екологічна подорож по Житомирському Поліссі (1 день)
Тривалість: 1 день
Основний маршрут: Київ – с. Городське - Радомишль – Київ
Місце збору групи: м. Київ, станція метро «Житомирська»
Місце та час завершення програми: м. Київ, станція метро «Житомирська», 20:00
Ця подорож – це можливість побачити та відчути всім серцем красу української природи, вдихнути на повні груди цілюще
повітря поліських лісів, поринути у таємничу історію наших предків, насолодитись мальовничим каньйоном річки Тетерів. Під
час мандрівки ви зможете побачити цікаві природні та історичні об’єкти та матимете можливість скуштувати національні страви
у справжній поліській хаті.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: мальовничі поліські ландшафти, гранітні береги Тетерева та кришталеві глибокі
озера у вироблених гранітних кар’єрах, етнографічні знайомства з культурою, архітектурою, кухнею, традиціями Полісся,
«Замок Радомисль».
ПРОГРАМА
1 день, 18.04.2015

Збір групи: 08.00, збір групи (станція метро “Житомирська”)
Переїзд Київ – Городське.

Тетерів та мальовничі гранітні береги і кар’єри
Є окрасою всього маршруту. Одна з найцікавіших поліських річок в межах Коростишева подекуди має скелясті береги,
невеликі пороги та штучні загати. Поряд знаходяться відомі коростишівські гранітні кар’єри, частина яких вже вироблена і
зараз вони приваблюють до себе красивими синіми озерами, глибина яких сягає 50-ти метрів.

Свято-Духівський чоловічий монастир
Городське відоме оригінальним зі свого розташування та архітектури Свято-Духівським чоловічим монастирем,
розташованим у чудовому сосновому лісі на березі красивого озера.

Екопростір „Тетерівський кіш”
Екскурсія у сімейний навчально–оздоровчий центр на березі р. Тетерів біля с. Городське. , де проводяться різноманітні
спортивно-мистецькі табори, фольклорні свята та багато інших заходів, притаманних українській культурі.

Поліська хата
Відвідування одного з найкращих центрів сільського етнотуризму на Житомирщині.
«Культурно-мистецький центр
«Поліська хата» - це відреставрована хатина ХІХ ст., інтер’єр якої відновлено максимально до відповідного періоду її побудови.
Зібрані предмети старовини: рушники, скатертини, посуд, меблі тощо, створюють атмосферу музею.
Обід у Поліській хаті (опційно).
Переїзд у Радомишль.

Радомишль
Огляд унікального історико-культурного комплексу, в якому збереженні природні ландшафти та автентичні інтер'єри XVIХІХ століть – «Замок Радомисль». Під час екскурсії можна познайомитись з цікавою архітектурою споруди, прогулятись
ландшафтним парком з скульптурами ХVІІ-ХVІІІ ст., відвідати єдиний в Україні приватний Музей української домашньої ікони
«Душа України», прийняти участь у виготовленні паперу за старовинними рецептами Радомисльської папірні.
Завершення програми.
Повернення у Київ.

Вартість програми: 290 грн/особа
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

харчування(обід у Поліській хаті, 60 грн/особа);
вхідні квитки у Радомишлі (50 грн/особа).

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі, а також
можливість зміни послідовності об’єктів показу
Менеджер по туру: Павло, 0674961657

