Пирятинський національний парк
Екологічна подорож (1 день)
Тривалість: 1 день
Основний маршрут: Київ – Пирятинський НПП – Київ
Місце збору групи: м. Київ
Місце та час завершення програми: м. Київ
Національний природний парк «Пирятинський» – один з 19 молодих парків, що з’явились в Україні наприкінці 2009 року.
Історія його цікава тим, що саме створення природно – заповідної установи на території Пирятинського району не було
заплановане в жодній із загальнодержавних програм. Цей національний парк став результатом ініціативи «знизу». При його
проектуванні фахівцям вдалось дотриматись наукових принципів дизайну природоохоронних територій, грамотно використавши
національні механізми створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, залучивши до цієї роботи місцеву владу та
громаду.

ПРОГРАМА
1 день, 13.06.2015
Збір групи, виїзд із Києва
Переїзд у Пирятинський район, зустріч із працівниками парку.


Огляд «Березоворудського» парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва
В с. Березова Рудка у західній частині національного парку знаходиться старовинний парк, історія якого пов’язана з

багатьма відомими особистостями шести поколінь родини Закревських. Огляд піраміди – усипальниці родини Закревських.
Огляд Церкви Пресвятої Трійці. В 1802 р. в селі Березова Рудка братами Олексієм і Василем Закревськими була збудована
церква Пресвятої Трійці яка була діючою до 1952 р. Цікаву групу пам’яток історії, які на тепер вже набули природних рис,
становлять кургани. Це – своєрідні «піраміди степів». Один з курганних могильників розташований за 4 км на північ від села
Березова Рудка.


Переїзд в заказник місцевого значення «Гришківка»
Під час спостережень в липні 2008 року, на території відмічено 44 видів птахів. Найбільш рідкісним птахом є сорокопуд

сірий, який занесений до 4 категорії Червоної книги України. На гілках вільхи відмічено гніздування ремеза, що занесений до
другого додатку Бернської конвенції.


Екскурсія в урочищі „Три яри”
Надзвичайно цікавою знахідкою постає тут свята криниця. Вона являє собою колодязь шахтного типу, споруджений на

природному джерелі чистої води.


Огляд гідрологічного заказника місцевого значення “Березоворудський”

Обід на природі.
Повернення до Києва.

Вартість програми: 320 грн/особа
Організатор забезпечує:
-

транспортне обслуговування;

-

екскурсійний супровід;

-

супровід гіда.

У вартість не включено:
-

обід

Менеджер по туру: Наталія, 0673996262, ecomedia@uaeta.org

