
Золота підкова Черкащини 
 
2 дні – 2100 гривень 
Київ – Черкаси – Чигирин – Суботів – Мотронинський монастир – Холодний Яр – Буда – Київ 
 
У вартість входить 

Проїзд на комфортабельному автобусі; по всьому маршруту 
з Києва 
Проживання в номерах з усіма зручностями зі сніданком; 1 

ніч 
Медичне страхування; 
Екскурсійне обслуговування, супровід гіда; за програмою 

У вартість не входить 

Вхідні квитки; Храм «Білий Лотос» - 100 грн, заповідники 
Чигирин, Суботів, Холодний Яр - по 15 грн з особи 
орієнтовно 

Додаткове харчування; обіди/вечеря 
Особисті витрати; 
Витрати, не передбачені програмою. 

 
День 1 Київ – Черкаси 
 
7.30 Виїзд від ст. м. Видубичі. Ми відправляємось в місто Черкаси і, впевнені, воно вас здивує. 
Щоб дістатись Черкас потрібно їхати через довгу дамбу – по тоненькій частині суші, затиснутий між двох 
безкрайніх водних просторів, а потім через красивий міст. 
Забудова історичної частини Черкас невисока, але відрізняється надзвичайною легкістю і витонченістю 
архітектури та багатим декором: готель Слов'янська, будинок Цибульських (музей Кобзаря), Черкаська 
філармонія, Ляльковий театр та прекрасний будинок Щербини – вишенька на Черкаському торті.  
А де ще в Україні Ви зможете побачити справжній буддійський храм? А в Черкасах він є - "Білий лотос" –
 височіє на Дніпрових пагорбах з 1998 року. Праобразом храму став знаменитий буддистський храм в Лаосі.  
Після обіду та поселення в готель познайомимось с чудовими черкаськими пляжами (зовсім поряд з готелем 
та центром міста) - хто захоче, зможе відпочити та покупатися. 
А відпочивши та освіжившись продовжимо нашу прогулянку містом парків. На схилах Дніпра на нас чекають 
парк "Долина Троянд" та парк "Сосновий бір" з каскадом штучних озер і мостом закоханих.  
І обов'язково піднімемось на Замкову гору, де колись знаходилось давньоруське городище та Черкаська 
фортеця. Наразі це Пагорб Слави, з якого відкривається приголомшлива панорама Кременчуцького 
водосховища. 
Вільний час. Вечеря самостійно. До речі, щодо вечірньої прогулянки: в місті гарна підсвітка і є 
світломузикальні фонтани. Ніч у готелі. 
 
День 2 Черкаси – Чигирин – Суботів – Мотронинський монастир – Холодний Яр – Буда – Київ 
 
8.00 Сніданок у готелі. Сьогодні в наших планах знайомство з Козацькими містами України. 
І починаємо його з Чигирина – столиці Козацької держави часів Богдана Хмельницького.  
Більшість пам’яток козацької столиці знаходяться на території заповідника "Чигирин", який ми з вами і 
відвідаємо.  центрі Чигирина розташована Замкова гора, яку ще називають Богдановою, і де знаходиться  
величний монумент  Хмельницькому, кам'яний хрест на честь захисників міста за часів середньовіччя і 
залишки Чигиринської фортеці - бастіону Дорошенка.  
Переїзд в Суботів. Колишня резиденція гетьмана Богдана Хмельницького знаменита передусім перлиною 
оборонної храмової архітектури Наддніпрянщини – Іллінською церквою, що була побудована Хмельницьким 
як родова усипальниця. Обід. 
Екскурсія по славнозвісному урочищу Холодний Яр.  Тепер тут знаходиться Мотронинський монастир, 
будівництво якого датується 1037 роком. І тут ми побачимо ще один унікальний об'єкт - Дуб Максима 
Залізняка в Холодному Яру - один з найстаріших дубів в Європі - за різними оцінками, йому від 1000 до 1200 
років. Його обхват - 8,9 м, висота - 24 м. 
Прогулянкою лісовими стежками Холодного Яру наша екскурсія завершується, і ми відправляємось в 
зворотній шлях до Києва. 
21.30 Орієнтовний час повернення на ст. м.Видубичі. 


