Історичні скарби Центральної України
Екскурсійна програма (1 день)
Історія українських земель надзвичайно багата та давня. Саме на цій території поєднались унікальні природні пам’ятки
з неперевершеними творіннями рук людських. Могутня та красива ріка Дніпро пам’ятає древніх трипільців, войовничих
скіфів миролюбних слов’ян та волелюбних козаків, що залишили по собі яскраву та славну історію. Ці мальовничі пагорби
оспівав у своїй поезії геній українського народу Тарас Шевченко. Такі ландшафти можна побачити тільки тут: високий берег,
посічений глибокими ярами та неозорі краєвиди Дніпра, густі таємничі ліси, заповідні фауна та флора. Заселене багато
тисячоліть тому Правобережне та Лівобережне Подніпров’я зберегло для своїх нащадків чимало старожитностей
1 день, Київ – Трипілля – Канів – Переяслав-Хмельницький
Виїзд з Києва.
Екскурсія:

Трипілля

Відвідування Трипільського обласного археологічного музею, присвяченого Трипільській культурі, що була однією із
перших землеробських культур на земній кулі. В чотирьох залах музею представлено велику кількість предметів
трипільських часів, вік яких сягає близько 6 тисяч років.

Канів

Відвідування однієї із національних святинь українського народу – Чернечої (Тарасової) гори. Саме тут, на високій
кручі, з якої відкриваються безкраї простори широкого Дніпра знайшов вічний спокій всесвітньо відомий класик української
літератури, поет та громадський діяч Тарас Шевченко. Чернеча гора входить до національного заповідника, на території
якого розташовані пам’ятки археології, історії та мистецтва, Державний музей Т.Г. Шевченка та багато інших об’єктів, які
приваблюють величезну кількість відвідувачів не лише з України, а й з багатьох країн світу.

Переяслав-Хмельницький

Етнографічна спадщина українців чи не найкраще представлена в скансені Переяслав-Хмельницького. На території 25
гектарів діє відомий ще 60-х років минулого століття музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Він
налічує понад 300 об’єктів для огляду, серед яких пам’ятки архітектури, речі побуту, знаряддя праці, які дають змогу
зрозуміти, як українці жили в давнину.
Переїзд у Київ.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування і трансфери;
супровід гіда екскурсовода;
страхування;

-

організаційні послуги.

У вартість не входить:
харчування;
вхідні квитки
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
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