Від надр Землі до глибин космосу
Екскурсійна подорож (1 день)
Ця подорож – це можливість побачити всього за один день надзвичайно цікаві та незвичайні об’єкти, що не надто відомі
широкому загалу, але беззаперечно варті уваги. Ви побачите надзвичайне зібрання коштовного і декоративного каміння у
Володарськ-Волинському, познайомитесь із космічними творіннями легендарного українського конструктора Сергія Павловича
Корольова та відкриєте багатий світ поліської культури в етнографічному осередку «Поліська хата».
ПРОГРАМА
1 день, Київ – Володарськ-Волинський – Житомир – Городське - Київ
Виїзд з Києва.
 Володарськ-Волинський

Відвідування музею коштовного і декоративного каміння, який вважається одним із найвідоміших в Європі. Колекція музею
нараховує близько 1800 одиниць геологічних зразків з різних контентів світу, тут представлені дивовижні гірські породи та
мінерали: топази, аметисти, берили, аквамарини, гірський кришталь та багато інших. Завдяки унікальному зібранню, музей
приваблює не лише спеціалістів-геологів, але й широке коло відвідувачів.
 Житомир, музей космонавтики

Екскурсія в Житомирський музей космонавтики імені С. П. Корольова. Саме в Житомирі, у 1907 році народився Головний
конструктор ракетно-космічних систем Сергій Павлович Корольов, на честь якого збудовано музейний комплекс. Тут можна
побачити невеличкий будиночок, в якому жила родина легендарного науковця та експозицію «Космос», яка демонструє оригінали
та макети космічних конструкцій, скафандри і навіть капсулу з грунтом з Місяця. В супроводі загадково-фантастичної космічної
музики, екскурсія музеєм справляє надзвичайне враження.
 Городське

Завершує програму відвідування одного з найкращих центрів сільського етнотуризму на Житомирщині. «Культурномистецький центр «Поліська хата» - це відреставрована хатина ХІХ ст., інтер’єр якої відновлено максимально до відповідного
періоду її побудови. Зібрані предмети старовини: рушники, скатертини, посуд, меблі тощо, створюють атмосферу музею.
Городське відоме також Свято-Духівським чоловічим монастирем УПЦ Київського патріархату, в якому зберігаються великі
святині — мощі святих: Пантелеймона Цілителя, Ніни, Варвари, які духовно підтримують людей.
Повернення у Київ. Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
супровід гіда екскурсовода;
страхування;

-

організаційні послуги.

У вартість не включено:
-

харчування;
вхідні квитки.

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб
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