„Zofiówka” i „Aleksandria”
Program wycieczki po Białej Cerkwi i Humaniu (2 dni)
Zapraszamy zwiedzać bajeczny świat dwóch unikalnych kampleksów parkowych, które słusznie zostały uznane jako najbardziej
malownicze i romantyczne na całej Ukrainie. Tylko tutaj można poczuć magiczny świat przyrody uzupełniony dziełem rąk ludzkich,
popływać łódką po podziemnej rzece Stiks, odwiedzić wyspę miłości…
Sezonowość: maj - październik
PROGRAM
Dzień pierwszy

Wyjazd z Kijowa
 Biała Cerkiew (zwiedzanie parku dendrologicznego „Aleksandria”, który jest połozony nad rzeką Roś. Na licznych alejach
parku, długość ich wynosi ponad 20 km. , można zapoznać się z rzadkimi odmianami roślin i drzew ozdobnych, ich piękno
jeszcze podkreślone dziełem rąk ludzkich; rzeźby kamienne, altany, stawy malownicze. Program zawiera zwiedzanie głównych
zabytków Białej Cerkwi: kompleks budynków Placu Handlowego, kościół Iwana Chrzciciela, Katedra Przemienienia Pańskiego,
klasztor i cerkiew Marii Magdaleny).
 Parchomówka (zwiedzanie cerkwi Najświętszej Marii Panny, zabytku architektonicznego znaczenia narodowego,
zaprojektowany przez wielkiego artysty Mikołaja Rericha).
Przyjazd do Humaniu.
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
Dzien drugi

Śniadanie.
 Humań (zwiedzanie parku narodowego „Zofiówka”. Tylko tutaj jest możliwość dostać się do raju, stworzonego przez grafa
Stanisława Potockiego dla Greczynki Zofii oraz nazwanego jej imieniem. Spacerując licznymi alejami ogrodu, będziesz miał
możliwość zobaczyć mnóstwo roślin ozdobnych oraz drzew, fontanny, wodospady, jaskinie, rzeźbę kamienną oraz wiele innych
atrakcji). Park „Zofiówka” słusznie utożsamia się z takimi światowo znanymi parkami jako ogrody Boboli we Florencji (Włochy),
park Sanssouci w Poczdamie (Niemcy), park w Wersalu (Francja). Nie pozostawi obojętnym park Angielski, Pola Elizejskie,
Dolina Gigantów, Grot Wenery, świątynia Tedyty, Grot Gromowy. Tylko tutaj można dostać się do królestwa Hadesa, popływać
łódką po podziemnej rzece Stiks oraz odwiedzić wyspę Miłości gdzie spełniają się tajne marzenia miłośników...).
Obiad (fakultatywnie ).
Wyjazd z Humaniu.
Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmian ogólnej treści podróży.
Minimalna liczba osób dla podróży – 10 osób.
Więcej informacji o programie w rozdziale «Informacja».
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