Дніпровими кручами на двох колесах
Велосипедна подорож Києвом
Цей екскурсійний маршрут дає можливість промчати багатовіковою історією Києва за декілька годин на велосипеді.
Від Старокиївської гори, звідки бере початок історія Київської Русі, ми попрямуємо через «град Ярослава» до сучасного
центру столиці – Майдану Незалежності, щоб потім піднятись на пагорби і насолоджуватись вражаючими краєвидами
Дніпра. Далі шлях нашої екскурсії пролягатиме повз головні адміністративні будівлі України, мальовничі парки та пам’ятні
місця українського народу. Зокрема відвідаємо Меморіал пам’яті жертвам голодомору, Меморіал історії Великої Вітчизняної
Війни та музей військової техніки. Також ми відвідаємо Києво-Печерську лавру – головну візитну картку Києва, яка
належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Завершимо нашу екскурсію біля стародавнього (ХІ ст.) Видубицького
монастиря на території Національного ботанічного саду України.
Сезонність: квітень-жовтень

Тип екскурсії: велосипедна, з гідом-екскурсоводом
Регіон: м. Київ
Тривалість: 5-6 годин
Мінімальна кількість учасників: 4-10 осіб
Довжина маршруту: 10 км
Початок/кінець маршруту: Старокиївська гора/Національний ботанічний сад України
Маршрут екскурсії:
Старокиївська гора – Десятинний пров. –– вул. Володимирська – Софійський собор, пам’ятник Хмельницькому –
Михайлівський Золотоверхий монастир – Володимирський парк – вул. Трьохсвятительська – Майдан Незалежності –
Європейська пл. – арка Дружби народів, оглядовий майданчик – Ляльковий театр – стадіон Динамо – Верховна Рада –
Маріїнський палац – Маріїнський парк – вул. Івана Мазепи – парк Слави, оглядовий майданчик – Меморіал жертвам
голодомору – Києво-Печерська лавра – музей військової техніки – Співоче поле – вул. Видубицька – Видубицький
монастир – Національний ботанічний сад України.
Об’єкти відвідування:

Меморіал жертвам голодомору

Києво-Печерська лавра

Музей військової техніки

Видубицький монастир
Початок екскурсії на Старокиївській горі. Зустріч з екскурсоводом, інструктаж з техніки безпеки і основних правил
дорожнього руху;
Софійський собор – об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Можливий підйом на дзвіницю собору, звідки найкраще
видно центр Києва;
Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир; пам’ятник Володимиру Великому – найстарший скульптурний
пам’ятник столиці;
Майдан Незалежності – серце Києва. Відпочинок біля фонтанів, фотографування – 20 хвилин;
Підйом до Арки Дружби народів. Фотографування з оглядового майданчику. Маріїнський парк – відпочинок, обід.
Відвідання Меморіалу жертвам голодомору.
Екскурсія до Києво-Печерської лаври.
Меморіальний комплекс «Музей історії Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 рр.». Відвідання музею військової техніки
під відкритим небом.
Відвідування Видубицького монастиря. Завершення екскурсії.
Організатор забезпечує:
екскурсію;
супровід гіда-екскурсовода;
медичну страховку;
рем. набір для велосипеда (1 на групу);
аптечку першої допомоги (1 на групу);
обід (канапки, сік, фрукти);
дощовик на випадок дощу.

У вартість не включено:
прокат гірського велосипеда (бл. 100 грн.);
вхідні квитки на дзвіницю Софійського собору (10 грн.), на територію Києво-Печерської лаври (25 грн.), до Меморіалу
жертвам голодомору (5 грн.), до Музею військової техніки (2 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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