Замки князів Острозьких
11.07.2020
2 дні, 2100 ₴UAH
Київ – Самчики – Старокостянтинів – Межиріч – Острог – Дермань – Дубно – Новоград-Волинський –
Київ
У вартість входить
Проїзд на комфортабельному автобусі; по всьому маршруту з Києва
Проживання - 1 ніч зі сніданком; Номери з усіма зручностями
Екскурсійне обслуговування за програмою; у супроводі представника Феєрії
Страхування.

У вартість не входить
Вхідні квитки у замки;
Додаткове харчування; Обіди / вечеря
Особисті витрати;
Інші витрати, не передбачені програмою.

Відвідувані замки за програмою:
- Острозький,
- Дубенський,
- Старокостянтинівський,
- садиба-музей Самчики.
Пожертви в храмах - за бажанням.
День 1 Київ – Самчики – Старокостянтинів – Межиріч – Острог
7:00 Наш маршрут починається від станції метро Житомирська.
Перша зупинка – музей-садиба в Самчиках. Родзинкою палацу є Японський кабінет, розписаний за
мотивами епохи Едо або Самураїв.
Переїзд до міста Старокостянтинів, заснованого знаменитим князем Костянтином-Василем Острозьким.
Обід (за бажанням).
Старокостянтинівський замок побудовано для захисту краю від ординців - тут проходив "Чорний шлях"
набігів. З 1575 р. замок жодного разу не був узятий приступом. В давнину 500-метровий підземний хід
з’єднував Замок з високою кам'яною сторожовою вежею. Пізніше вежа стала дзвіницею костелу Матері
Божої Громничої Домініканського монастиря, і тепер вважається символом Старокостянтинова.
Острог - літописне місто, родове гніздо князів Острозьких. Острозький замок розташовано на вершині
20-метрового пагорба над долиною річки Вілії, один з небагатьох в Україні "житлових" замків, який
зберігся практично у первісному вигляді!
19:30 Поселення в готель. Вільний час. Вечеря самостійно.
День 2 Острог – Межиріч – Дермань – Дубно – Новоград-Волинський - Київ
Після сніданку відвідаємо Острозьку академію, перший в Україні вищий навчальний заклад, засновано в
1576. При Академії була відкрита друкарня, в якій Іван Федоров видав перший "Буквар" (першу
слов’янську граматику) – і знамениту Острозьку Біблію.
Зупинимось біля пам'ятника трьом найвидатнішим представникам роду Острозьких: Федору
Острозькому – Святому Феодосію, Костянтину Острозькому - великому полководцю, та ВасилюКостянтину Острозькому – великому просвітнику, меценату та фундатору першого українського
відродження.
Межиріцький Свято-Троїцький монастир-фортеця (15-17 сторіччя) – один із найцікавіших архітектурних
ансамблів України: завдяки парним круглим вежам по кутах та кріпосним зубчастим стінам в
ренесансному стилі, він більше схожий на казковий замок, ніж на оселю пустельників.
Дерманський монастир Святої Трійці, також має вигляд старовинного замку. У 1575-76 рр. Дерманським
монастирем управляв першодрукар Іван Федоров, а в 1602 р. відкрилася друкарня і духовна школа.
Переїзд до Дубно. Обід (за бажанням).
Дубенський замок 1492 р - кріпосні стіни витримали неодноразові облоги кримських татар в XVI ст.,
Козацьких загонів Максима Кривоноса та російського війська в XVII в. Під замком були прокладені
широкі кам'яні підземні ходи-тайники, куди під час ворожих нападів ховалися місцеві жителі зі своїм
майном. Підземні ходи замку описані Гоголем у романі "Тарас Бульба". Загадавши бажання на бастіоні
«Беатка», вирушаємо у напрямку Києва.
Зробимо ще одну зупинку у Новограді-Волинському – так тепер називається старовинне місто Звягіль, в
якому також під проводом Костянтина Острозького в 1507-1595 рр. було побудовано Звягільський
замок.
22:00 Орієнтовний час прибуття на ст.м.Житомирська

