Віхи історії
Багатоденна подорож територією Центральної та Північної України (7 днів)
Історія українських земель надзвичайно багата та давня. Під час цієї мандрівки перед Вами постануть древні трипільці,
що поширили землеробську культуру на весь світ; миролюбні слов’янські племена, що у прагненні до об’єднання утворили
одну із найбільших та найсильніших держав свого часу – Київську Русь; українське козацтво, яке заклало основи
демократичного ладу у Східній Європі. Ви побачите архітектурні пам’ятки різних історичних епох і зрозумієте, чому Україна
рік за роком перетворюється на модну туристичну країну.
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день, Київ
Приліт/приїзд до Києва. Зустріч з гідом в аеропорту/залізничному вокзалі.
Трансфер до готелю, розміщення.
Святкова вечеря, презентація туру.
2 день, Київ

Сніданок.
Екскурсія:

Оглядова автобусно-пішохідна екскурсія по історичних районах Києва (Золоті Ворота, Софійський собор,
Володимирський собор, Михайлівський золотоверхий собор, Андріївська церква. Прогулянка Андріївським узвозом, де
можна придбати цікаві українські сувеніри).
Обід (опційно).

Екскурсія в музей-заповідник «Києво-Печерська Лавра» (відвідування монастирських печер та комплексу
історичного заповідника).

Екскурсія по історичній частині Липок (будинок парламенту, Маріїнський палац та парк, Хрещатик, Майдан
Незалежності).
Вечеря.
Відвідування театрів (оперний театр, філармонія), клубів, дискотек (опційно).
3 день, Київ-Трипілля-Київ

Сніданок.
Екскурсія:

Трипілля (історико-археологічний музей «Прадавня Аратта – Україна, присвячений Трипільській культурі – одній із
перших землеробських культур на земній кулі. В музеї представлено понад 500 предметів, якими користувалися
трипільці).
Повернення у Київ.
Вечеря.

4 день, Київ-Качанівка-Ніжин-Чернігів

Сніданок.
Екскурсія:

Качанівка (Національний історико-культурний заповідник: палацовий ансамбль XVIII ст., парк XIX ст., павільйон
Глінки, Георгіївська церква).

Ніжин (Всіхсвятська та Михайлівська грецькі церкви XVIII ст., Миколаївський собор XVIII ст., Троїцька церква XVIII ст. ,
будинок Ніжинської гімназії вищих наук XIX ст.).
Приїзд у Чернігів.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
5 день, Чернігів-Новгород-Сіверський

Сніданок.
Екскурсія:

Чернігів (Спасопреображенський собор , Борисоглібський собор, Іллінська церква, Успенський собор, Чернігівський
колегіум, П’ятницька церква, кургани Безіменний та Гульбище, Антонієві печери Троїцького монастиря).

Новгород-Сіверський (Спасо-Преображенський монастир-фортеця XI-XVIII ст., пам’ятники князеві Ігорю
Святославовичу та Ярославні, Успенський собор XVII-XVIII ст., Микільська церква XVIII ст., Тріумфальна арка XVIII ст.).
Приїзд у Новгород-Сіверський.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
6 день, Новгород-Сіверський-Глухів-Батурин

Сніданок.
Екскурсія:
 Батурин (козацька столиця XVIII ст., у якій відвідуємо: палац Розумовських XVIII ст., Покровський собор XVIII ст.,
Воскресенська церкву XIX ст.)
 Глухів (гетьманська столиця XIX ст. та місце діяльності підприємців-меценатів Терещенків, огляд храмових споруд:
Миколаївська церква XVII ст., Спасо-Преображенська церква XVIII ст., Тьоханастасіївська церква ХІХ ст.).
Повернення у Київ.
Вечеря.

7 день, Київ
Сніданок.
Вільний час.
Трансфер в аеропорт / до вокзалу.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – у розділі «Інформація.
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