Камінне село та цвітіння азалії
Екологічна подорож (1 день)
Тривалість: 1 день
Основний маршрут: Київ – Коростень – Олевськ – Камінне село – Київ
Місце збору групи: м. Київ
Місце та час завершення програми: м. Київ
Подорожі до унікальної геологічної пам’ятки, яку більшість дослідників вважають “місцем сили”, навесні стають особливо
яскравими. Адже крім каменів-велетів ви зможете побачити цвітіння реліктового виду – азалії понтійської. Саме в другій
половині травня темний сосновий ліс несподівано стає яскравим і жовтогарячим. Таке враження, що кущі буквально “горять” на
сонці. Це масово квітне рослина, яка дожила з дольодових часів – азалія понтійська, або рододендрон жовтий. Цікаво, що
найближчим його місцем зростання є далекі Кавказ та Балкани. Милуватись цією красою можна також на Овруцькому кряжі,
дорогою до Поліського заповідника.
Ви не знайдете Камінного села на картах. Ви не зустрінете вихідців з цього села. Тут немає покинутих осель і занедбаних
господарств. «Камінні господарі» цих поліських лісів – різноманітні за формою і розмірами, вкриті мохами величезні каменівалуни, що немов повиростали з-під землі. Дивний край дикої природи: боброві гаті, азалія понтійська, чорничні плантації,
борсукові нори, диво-борті з медом від диких бджіл.
Архаїчність краю підтверджує побут поодиноких розкиданих сіл: традиційні поліські будинки, складені у зруб, дерев’яні мости,
піщані вулиці.
Подорож для тих, хто мріє бодай на день втекти від цивілізації в справжнє царство природи і спокою.
Древлянська земля – край вікових лісів та непрохідних боліт, найменш заселена та найбільш важкодоступна територія
нашої країни, справжній «загублений світ», або «земля поза часом», як пишуть про неї дослідники. Нащадки древлян, які й
сьогодні живуть на віддалених хуторах, серед тисячолітнього пралісу, наодинці з природою та відірвано від цивілізації, є
справжніми носіями унікальної інформації, яку не знайдеш у жодних книгах. Саме їх розповіді надихнули авторів «Паралельного
світу» на зйомки перших сюжетів про загадкове Полісся – «Вовки-перевертні» та «Камінне село». Пізніше були зняті
«Чудовисько Соминого озера» та «Гостя з минулого» – справжні хіти, які стали результатом ретельного дослідження загадкових
поліських озер.
Камінне село – геологічна пам’ятка, скупчення кам’яних валунів величезного розміру, імовірно льодовикового походження.
Інша назва – «український Стоунхендж». Камені дійсно нагадують будинки, не тільки своїми розмірами, а й правильним
взаємним розташуванням. І якщо вони дійсно принесені льодовиком із далекої Скандинавії, то як же пояснити їх правильне
геометричне розташування у вигляді «вулиць»? Чому у древлянських легендах ці камені називають святими? Що заставило
княгиню Ольгу повернути назад, коли більша частина непрохідних боліт була вже пройдена? Про погляд «паралельного світу»
на ці події ми розповімо в ході нашої першої експедиції.

ПРОГРАМА
1 день
Ранній виїзд з Києва комфортабельним автобусом
Переїзд у Олевськ, оглядова екскурсія містом
Трансфер до с. Рудня Замисловецька
Піший перехід до пам’ятки природи «Камінне село». Екскурсія “Легенди і таємниці Камінного села”
Обід на природі
Спілкування в неформальній обстановці
Повернення до Києва

Вартість програми: 390 грн/особа
Організатор забезпечує:
-

транспортне обслуговування;

-

екскурсійний супровід;

-

супровід гіда.

У вартість не включено:
-

обід.

