Поліський заповідник
Екологічна подорож (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2ночі
Основний маршрут: Київ – Селезівка - Київ
Місце збору групи: м. Київ
Місце та час завершення програми: м. Київ
Це один із кращих турів екологічного спрямування, а в постійних учасників клубу це найулюбленіша подорож, яку вони
здійснюють по кілька разів на рік, в різні пори року.
Загадкове і таємниче Полісся, в самому серці якого збереглись гігантські території, неосвоєні людиною, це своєрідна
«земля поза часом». Густі лісові хащі та важкодоступні, майже непрохідні болота – надійний бар’єр на шляху цивілізації.
Невеличкі за розміром села, які більше схожі на хутори, наче загубились серед тайгового безмежжя. Дикий лісовий мед тут
збирають в бортях, як в часи Ярослава Мудрого. Основу добробуту місцевого населення складають й інші дари лісу – гриби,
ягоди чорниці, брусниці та журавлини.
Дикі звірі є справжніми господарями цього загадкового краю, адже природа тут збереглась фактично в своєму первісному
вигляді. Саме можливість зробити унікальні фотографії дикої природи приваблює сюди мандрівників та любителів фотографії.
Тим, хто планує їхати сюди вперше, радимо переглянути фотозвіти наших туристів – навряд чи можливо більш точно і красиво
передати атмосферу цієї незабутньої подорожі.
Під час подорожі до Поліського природного заповідника Ви побуваєте на невідомій, загадковій землі древлян,
українській Тайзі, де людині вдалося відвоювати невеличкий клаптик землі від дикої та хижої природи.
Побутові умови: проживання у дерев’яних будиночках, в класичних поліських зрубних хатинках. Класичні поліські печі, в
яких палять дровами, і в яких ми готуємо чудові колоритні страви в горщиках. В кімнатах є ліжка, постіль, електрочайники,
розетки. Окремий будиночок – невелика баня, де можна прийняти душ. Харчування організовуємо на місці, з продуктів, які
привозимо з Києва. В меню цікаві страви поліської кухні, з використанням грибів, ягід і меду.

ПРОГРАМА
1 день
18:30 Збір групи, виїзд із Києва
22:30 Прибуття в Селезівку, поселення, вечеря
2 день
Сніданок
Екскурсія по екологічній стежці, знайомство з роботою заповідника
Вільний час для обіду
Екскурсія вглиб лісових масивів до бобрових поселень і загат, верхових й мезотрофних боліт, ділянок старого лісу, вересовищ
та ін.
Вечеря
3 день
Сніданок
Екскурсія по краєзнавчій стежці (музей каменів, водяний млин, поліське житло, музей природи, тощо)
Вільний час для обіду

Виїзд з Селезівки, дорогою огляд найцікавіших місць Овруцького кряжу та храму в м. Овручі
20:30 (орієнтовно) прибуття до Києва

Вартість програми: 790 грн. з особи
Організатор забезпечує:
-

трансфери;

-

проживання;

-

супровід гіда;

У вартість не включено:
-

харчування (2 сніданки, 2 вечері), 220 грн/особа.

Примітка:
*Побутові умови: проживання у дерев’яних будиночках, в класичних поліських зрубних хатинках. Класичні поліські печі, в
яких палять дровами, і в яких ми готуємо чудові колоритні страви в горщиках. В кімнатах є ліжка, постіль, електрочайники,
розетки. Окремий будиночок – невелика баня, де можна прийняти душ. Харчування організовуємо на місці, з продуктів, які
привозимо з Києва. В меню цікаві страви поліської кухні, з використанням грибів, ягід і меду.
*Всі екскурсії в даному турі проводяться із дотриманням чинного законодавства, зокрема Законів “Про природно-заповідний
фонд України” та “Про охорону навколишнього природного середовища”

