Від Київської Русі до сьогодення
Велосипедна подорож Києвом
Маршрут охоплює історичну частину Києва і дає змогу протягом однієї велосипедної прогулянки дізнатись про
історичний розвиток столиці від самого зародження Київської Русі. Ця велосипедна екскурсія цікава тим, що поєднує в собі
об’єкти різного призначення і часу: від церков та соборів з тисячолітньою історією до сучасних спортивних споруд. І кожен
з таких об’єктів є невід’ємною частиною Києва та займає важливе місце у багатовіковій історії столиці.
Сезонність: квітень-жовтень

Тип екскурсії: велосипедна, з гідом-екскурсоводом
Регіон: м. Київ
Тривалість: бл. 4 годин
Кількість учасників: 4-8 осіб
Довжина маршруту: 11 км
Початок/кінець маршруту: Старокиївська гора
Маршрут екскурсії:
Старокиївська гора – Андріївська церква – Михайлівський Золотоверхий монастир - Софійський Собор - вул.
Рейтарська – вул.. Ярославів Вал (Караїмська кенаса, Золоті ворота) – Оперний театр – Будинок Вчителя вул.. –
Володимирський Собор – бульв. Тараса Шевченка – парк Шевченка –вул. Горького – вул. Жилянська - НСК Олімпійський –
вул. Шота Руставелі – Бессарабський ринок – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – Європейська площа – стадіон
Динамо (Пам’ятник Лобановському)– вул. Трьохсвятительська – пам’ятник Володимиру – Михайлівська площа – вул.
Десятинна – Пейзажна алея.
Об’єкти відвідування:

Володимирський собор

Софійський собор

Михайлівський Золотоверхий монастир
Початок маршруту – на Старокиївській горі. Символічний камінь з написом «Откуда єсть пошла Руська земля» нагадує
про те, що історія Києва починалась саме з цього місця.
Андріївська церква має всього лиш 250-річну історію. Але місце, на якому стоїть церква, має надзвичайне значення.
За легендою Андрій Первозванний, один з апостолів Христа, поставив тут хрест і провидів виникнення міста.
Михайлівський монастир та Софійський собор є логічним продовженням маршруту. За правління князя Ярослава Київ
розширюється, а в першій половині ХІ ст.. зводиться Софійський собор, який сьогодні є об’єктом всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Піднявшись на дзвіницю Софійського собору на висоту понад 50 м, можна оглянути центр Києва із самого його
серця.
Вулиці Рейтарська та Ярославів вал, Золоті Ворота, Національний оперний театр
Володимирський собор відомий перш за все своїм інтер’єром. Розкішні настінні розписи кінця ХІХ ст., виконані такими
відомими художниками, як Врубель, Нестеров, Васнецов, не залишать байдужими навіть тих, хто не цікавиться живописом.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – один з найбільших і найвизначніших осередків освіти в
Україні. Червона будівля університету, споруджена за проектом архітектора Беретті, є однією з прикрас сучасного Києва.
НСК «Олімпійський» - головна спортивна споруда Києва. Стадіон з більш ніж 60-річною історією відкритий після
капітальної реконструкції восени 2011 року. На НСК «Олімпійський» проходитимуть поєдинки футбольного турніру ЄВРО2012, включно з фінальним матчем.
Хрещатик, Майдан Незалежності. Обід, 20 хвилин вільного часу.
Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського.
Пам’ятник святому Володимиру.
Пейзажна алея. Кінець маршруту.
Організатор забезпечує:
екскурсію;
супровід гіда-екскурсовода;
медична страховка;
рем. набір для велосипеда (1 на групу);
аптечка першої допомоги (1 на групу);

-

обід (канапки, вода, фрукти);
дощовик на випадок дощу.

У вартість не включено:
прокат гірського велосипеда (бл. 100 грн.);
вхідні квитки на територію Софійського собору (бл.15 грн.)
екскурсія в Софійському соборі (бл. 30 грн.)
Необхідно мати з собою:
зручний одяг та взуття для їзди на велосипеді;
невеликий наплічник для особистих речей.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Мінімальна група для обслуговування екскурсії – 4 особи
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