Міжрічинський парк
Екологічна подорож (1 день)
Тривалість: 1 день
Дати проведення: 16 квітня; 28 травня; 18 червня
Основний маршрут: Київ – Отрохи – Київ
Місце збору групи: м. Київ
Місце та час завершення програми: м. Київ
Найкраща з одноденних мандрівок – саме так можна охарактеризувати цю подорож, яка користується популярністю в
прихильників екологічного туризму протягом всього року. Царство дикої природи всього лиш в ста кілометрах від Києва,
різноманітні ландшафти – заплавні луки в річищі Десни, тайгові масиви і заповідні болота, напівпустельні ділянки з піщаними
дюнами.
Директор парку, Андрій Сагайдак – вчений-теріолог, один із кращих в Україні гідів, який проводить екскурсії на екологічну
тематику. Саме тому його запрошують на роль викладача-експерта для підготовки фахівців з екотуризму, а створена ним на
території парку екологічна стежка «Журавлина», що визнана найкращим освітнім проектом в Україні), є зразком для
прокладання таких же маршрутів на території національних парків по всій Україні.
На території парку проводяться як звичайні, так і тематичні екскурсії, в т.ч. для дітей. Головна тематика – спостереження
за дикою природою, орнітологічні тури, тощо. Навесні фотографи приїжджають заради цвітіння болотяних і сибірських півників,
цвітіння квітів на Бондарівському болоті і Святому озері, де можна побачити росичку. На початку літа – на цвітіння орхідних,
восени – на вересовища, за ягодами й грибами, взимку – на слідування диких тварин. На території парку працює музей
традиційних лісових промислів Полісся, обладнано кілька місць для приготування обіду на вогнищі.

ПРОГРАМА
1 день
– Збір групи, виїзд із Києва
– Прибуття в с. Отрохи (дорогою фотозупинки на оглядових майданчиках біля Київського моря і над заплавою Десни)
– Відвідування візит-центру Міжрічинського парку та музею традиційних лісових промислів Полісся
– Екскурсія по території парку. Залежно від пори року та стану доріг, вибирається оптимальний маршрут по території парку. Це
може бути придеснянська екостежка, Святе озеро з виходом на болотний масив у спеціальному взутті, виселене село Бондарі,
колишній військовий полігон, пустельні ландшафти з піщаними дюнами, заповідне Бондарівське болото. Також, в залежності від
календаря природи, проводяться тематичні фототури* (спостереження за птахами, цвітіння рідкісних видів, тощо)
– Екскурсія по екологічній стежці «Журавлина»
– Відпочинок в зоні рекреації «Узлісся». Приготування обіду на вогнищі.
– Виїзд до Києва
* розклад найближчих тематичних фототурів:
16 квітня – первоцвіти соснових лісів (медунка, ряст, калюжниця сон-трава та ін.)
28 травня – цвітіння півників сибірських, півників болотяних
18 червня – орхідеї Міжрічинського парку

Вартість програми: 290 грн/особа
Організатор забезпечує:
-

транспортне обслуговування;

-

екскурсійний супровід;

-

супровід гіда.

У вартість не включено:
-

обід

