Панорами Дніпра. З прогулянкою на катері та рибним пікніком
1 день – 600 гривень
Київ – Трипілля – Витачів – Ржищів – Гусинці – Уляники – Балико-Щучинка – Київ
У вартість входить
Проїзд комфортабельним автобусом;
Екскурсійне обслуговування; за програмою
Супровід нашим співробітником;
Медичне страхування.

У вартість не входить
Рибний пікнік - за бажанням; 100 грн з особи
Екскурсія на катері по Дніпру до Затопленої церкви;
факультативно - 150 грн
Особисті витрати;
Витрати не передбачені програмою.

День 1 Київ – Трипілля – Витачів – Ржищів – Гусинці – Уляники – Балико-Щучинка – Київ
7.45 Зустріч групи на ст. м.Видубичі. Переїзд в Трипілля.
В Трипіллі ми піднімемось на Дівич-гору, з якої пов’язують слов’янський культ жіночого божества БогиніДіви. Неймовірний вид на Дніпро!
Далі відправимося у Витачів. В околицях цього міста відомі вісім поселень Трипільської культури. Зараз на
місці давньоруського городища — невелика козацька капличка, дерев’яний вітряк і три камені з символікою
«Української духовної республіки», заснованої письменником-філософом Олесем Бердником.
Дивовижної краси місця, справжній рай для фотографів!
Переїзд до Ржищева. Оглядова екскурсія по місту протягом якої ми побачимо:
— урочище Липки, звідки відкривається краєвид на місто, на «найголовнішу» з усіх Лисих гір посеред Дніпра,
на давньоруське городище Іван-гора, де була фортеця, згадувана в літописі 1151 р.;
— урочище Кам’яниця із залишками козацької фортеці, яку обороняли три брата, що заховали від ворогів
полкові скарби в колодязі Вигадка;
— трипільський сквер — перший в світі пам’ятник трипільської культури, парк з виставкою скульптур
трипільського періоду.
Далі найцікавіше: подорож на катері по Дніпру (факультативно). Перед Вами відкриється легендарна церква
села Гусинці, яка була затоплена водами Канівського водосховища.
Висадка біля Затопленої церкви і її огляд. Повернення катером до Ржищева.
Тепер смачненьке — рибний пікнік з риби, яку щойно піймали: юшка з 4 видів риби і смачна смажена риба
на вугіллі з тушкованою картоплею та овочами (у вартість не входить, потрібно замовити завчасно).
Купання, відпочинок на Дніпрі (в залежності від погоди).
Переїзд в Балико-Щучинку. Огляд меморіального комплексу, що увіковічнює пам’ять щодо драматичних
подій 1943 року на Букринському плацдармі під час форсування Дніпра.
А по дорозі до Києва заїдемо в село Уляники. Тут на вас чекають два билинних джерела, відомих як
«Мертва» вода і вода «Жива» — самі переконаєтесь! Не забудьте пляшечки!
20.00 Орієнтовний час повернення до Києва.

