
Полтавське намисто 
 
3 дні – 3200 гривень 
Київ – Великі Сорочинці – Опішня – Великі Будища – Полтава – Диканька – Гоголеве – Київ 
 
У вартість входить 
Проживання із сніданками; 2 сніданка, 2 ночі в готелі в 
центрі міста 
Транспортне та екскурсійне обслуговування; 
Медичне страхування; 
Послуги супроводжуючого. 

У вартість не входить 
Додаткове харчування; обіди/вечері 
Факультативні екскурсії та вхідні квитки; 
Особисті витрати. 
Витрати, не зазначені в програмі. 

 
Факультативні екскурсії та вхідні квитки: 
 
Вхідні квитки - орієнтовна вартість: 
Краєзнавчий музей Полтави — 20/10 грн; 
Музей Полтавської битви — 25/15 грн; 
Музей в Диканьці — 20/10 грн; 
Національний музей-заповідник М.В.Гоголя - 40/20 грн; 
Екскурсія і майстер-клас з гончарства - 90/60 грн; 
Майстер-клас з приготування полтавських галушок - 60 грн. 

 
Готель Атмосфера м.Полтава. 
 
День 1 Київ – Великі Сорочинці – Опішня – Великі Будища – Полтава 
7:00 Наша подорож починається від станції метро Видубичі. 
Спершу заїдемо до Великих Сорочинців. Тут ми завітаємо до однієї з найкрасивіших церков Лівобережжя, 
побудовану гетьманом Данилом Апостолом. Поряд є і "Хутір Гоголя" де можна випити по чашечці кави, щоб 
веселіше було їхати. 
Ще трохи шляху, і ось ми вже в Опішні. Опішня — центр українського гончарного мистецтва! На нас чекає 
справжній майстер-клас.  
Після обіду, прихопивши з собою власноруч виготовлені глиняні вироби і прикупивши оригінальні глиняні 
сувеніри, вирушаємо далі — в село Великі Будища, де відвідаємо унікальний музей «Народного весілля».  
19:00 Приїзд до Полтави. Поселяємось в готель і знайомимось з вечірнею Полтавою. 
 
День 2 Полтава – Диканька – Гоголеве – Полтава 
8:00 Сніданок у готелі. Попереду у нас цікавий і насичений день! 
Ми почнемо його з музею Історії Полтавської битви - це один з найбагатших і найцікавіших музеїв України.  
Далі вирушаємо до славнозвісної Диканьки. Побуваємо на екскурсії, заглянемо в старовинну 
церкву Кочубеїв, побачимо знаменитий багатовіковий дуб та Тріумфальну арку,  відвідаємо музей. 
І, звичайно ж, відвідаємо місце, яке подарувало світові генія - Національний музей-заповідник 
М.В.Гоголя. Екскурсія "В гостях у Гоголя" з елементами театралізації дарує унікальну можливість побачити 
гоголівську садибу очима тих, хто там дійсно жив.  
На вечір повертаємось в Полтаву. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 3 Полтава – Київ 
8:00 Сніданок У готелі. У Полтаві просто надзвичайний Краєзнавчий музей.  Бажаючим рекомендуємо 
почати ранок з його відвідин. 
Щоб зрозуміти, яке цікаве та красиве місто Полтава, давайте прогуляємося по його визначним місцям у 
супроводі екскурсовода. Почнемо нашу прогулянку з ансамблю Хрестовоздвиженського монастиря. 
Потім ми побуваємо на знаменитій круглої площі Полтави, біля символу Полтави — «Білої 
альтанки», сфотографуємося біля пам’ятника полтавській «Галушці». Родзинкою цього дня стане майстер-
клас з виготовлення справжніх полтавських галушок!  
Після смачної та ситної розваги вирушаємо в дорогу. Наш маршрут підходить до кінця.  
20:30 Орієнтовний час повернення до Києва. 

http://atmosphere.everest.pl.ua/

