ПРИДЕСНЯНСЬКЕ ПОЛІССЯ ТА МЕЗИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
Екотур до Мезинського НПП та інших атракцій Подесіння (2 дні)
Тривалість: 2 дні/1 ніч
Основний маршрут: Київ – Козелець – Чернігів – Седнів – Мена – Мезин – Київ
Місце збору групи: 16.05.2015р., м. Київ, станція метро «Чернігівська», 07:45 год.
Місце та час завершення програми: 17.05.2015р., м. Київ, станція метро «Чернігівська», 21:00 год.
Якщо ви прагнете насолодитись чистим повітрям Поліських лісів, побачити красу зачарованої Десни, побачити рідкісні
червонокнижні рослин , помилуватись незрівнянною архітектурою дерев'яних церков, відвідати територію України, по якій
ступала
нога
стародавньої
людини
ще
двадцять
тисяч
років
тому
ця
програма
саме
для
Вас.
Протягом кількох днів Ви будете мати можливість отримати задоволення від подорожі Лівобережним Поліссям та знайомства з
його унікальною природою та історичними пам'ятками.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: панорамні краєвиди Десни та Снову, автентична і архаїчна архітектура поліських
сіл, загадкова поліська природа та кручі Мезинського національного парку, зачарована Десна Олександра Довженка з
паромними переправами, луками та сінокосами, Мезинська стоянка людей кам’яного віку, дерев’яні та кам’яні храми
козацького бароко, оригінальна поліська житлова архітектура.
ПРОГРАМА
1 день, 16.05.2015

Збір групи: 07.45, збір групи (станція метро “Чернігівська”)
Переїзд Київ – Седнів.

Козелець
Собор Різдва Богородиці, XVIII ст., побудований на замовлення Наталії Розумовської, матері останнього гетьмана України
Кирила Розумовського. Оглянемо старовинний і один з найбільших іконостасів доби бароко.

Чернігів
Коротка екскурсія історико-архітектурним комплексом старого міста та по Дитинцю: давньоруські та козацькі храми і
монастирі міста, Чернігівський колегіум, оборонні споруди над заплавою Десни.
Обід (опційно).

Седнів
Екскурсія у надзвичайно мальовничій місцевості, яку полюбляли відомі українські митці, черпаючи тут енергію та
натхнення для написання своїх творів. Розташований на живописній річці Снов, старовинний Седнів (літописний Сновськ) у
ХVІІ належав відомій українській родині Лизогубів, які збудували тут чудовий парк, кам’яницю та Воскресенську церкву.
Вражає величчю та красою дерев’яна Георгіївська церква. У Седневі неодноразово побували Тарас Шевченко та Леонід Глібов.

Сосниця
Факультативна екскурсія до музею-садиби Олександра Довженка, де він народився і провів своє дитинство, і саме тут він
надихався розливами Десни та сільським життям і побутом, що вилив у своїх відомих творах – книгах і фільмах.
Вечеря (опційно).
2 день, 17.05.2015

Сніданок.
МЕЗИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК


Серед старовинних поселень Європи Мезин займає особливе місце. 20 тисяч років тому племена кроманьйонців
влаштували тут стійбище мисливців на мамонта. Археологами знайдено гори кісток мамонта та інших викопних тварин,
виявлено близько 113 тисяч кременів, черепашок молюсків, що водяться в Причорномор’ї, знайдено артефакти світового
значення – найдавніші на Україні твори різних видів мистецтва: скульптури, архітектури, музики, прикладного мистецтва,
графіки. На місці стоянки первісної людини з 1965 р. працює археологічний музей.

Пішохідна прогулянка «Від порому до порому» вздовж р. Десна. Довжина – 3 км. Маршрут поєднує споглядання чудових
краєвидів ландшафтних заказників „Мезинська Швейцарія” і „Свердловський”, спостереження за пролітними водоплавними
птахами в заплаві Десни та ознайомлення з багатою історією Мезинської околиці. Знайомство з старовинним видом транспорту
через річку – паромом.

Прогулянка до с. Радичів ґрунтовою дорогою «Під Деснянськими кручами» протяжністю 5 км. Подорожуючим
відкриваються крутосхили і панорами Десни та її заплави, краєвиди ландшафтного заказника „Свердловський”. На маршруті є
можливість ознайомлення з популяцією папороті орляка звичайного, колонією берегових ластівок, руїнами Миколаївської
церкви (поч. 19 ст.).

Зупинка на оглядовому майданчику «Пузирева гора».
Обід (опційно)

Зупинка на оглядовому майданчику, з якого відкривається чудовий вид на найбільше лівобережне озеро Хотинь в
деснянській заплаві між Новгородом-Сіверським і Коропом площею близько 60 га.

Зупинка на оглядовому майданчику «Вишеньки» та огляд Успенської церкви і палацу XVIII ст.
Повернення у Київ.
Завершення програми (21:00, станція метро «Чернігівська»).

Вартість програми на 1 особу – 760 грн
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель або санаторій);
харчування (1 сніданок);
супровід гіда;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

вхідні квитки;
обіди і вечері (опційно);
«чайові» місцевим гідам (за бажанням).

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Менеджер по туру: Сергій, 0675068039, ecomedia@uaeta.org

