
Велична і поетична Полтавщина з Валентиною Захаренко 3 дні 
 
02.10.2020, 16.10.2020, 30.10.2020 – 3 дні – 3400 грн 
Київ - Богданівка -  Березова рудка - Великі Сорочинці - Великі Будища -Полтава - Диканька - 
Гоголеве - Опішня - Київ  
 
У вартість входить Проживання 2 ночі в готелі «Reikartz Галерея Полтава» в центрі міста; 2 сніданки; Транспортне 
обслуговування; Екскурсійне обслуговування; Послуги гіда; Страхування.  
У вартість не входить Театралізоване дійство «Українське весілля» (40/25 грн.); 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); Додаткове харчування (обіди/вечері). 
 
День 1 Київ – Богданівка - Березова рудка - Великі Сорочинці – Великі Будища - Полтава 
7:30 Початок подорожі від станції метро Видубичи. 
Переїзд в с. Богданівка, де знаходиться Меморіальний музей-садиба народної художниці Катерини 
Білокур. Переїзд в с.Березова рудка. Огляд палацу, парку і піраміди-каплиці Закревських. Переїзд 
до Великих Сорочинців. Час на обід  в колоритному місцевому ресторані “Хутір Гоголя”. (за 
додаткову вартість).Огляд Свято-Преображенської церкви у Великих Сорочинцях. Далі — невелике 
село Великі Будища, де ми відвідуємо унікальний Музей українського весілля.Приїзд до Полтави. 
Поселення в готель і знайомство з вечірньою Полтавою. 
 
День 2 Полтава  
Сніданок у готелі. Екскурсія по Полтаві з оглядом її головних архітектурних пам’яток : 
Хрестовоздвиженський монастир; ансамбль Круглої площі, Іванова гора з Білою альтанкою; 
Будинок губернського земства, який нині є Краєзнавчим музеем; Будівлі Дворянського та 
Селянського банків; Свято-Успенський кафедральний собор; Сампсоніївська церкви; пам’ятники 
Марусі Чурай, Гоголю, Мазепі, Шевченкові… Відвідини садиби Івана Котляревського. Огляд 
пам'яток, які відображають боротьбу українського козацтва за національне визволення і 
незалежність. Відвідини музею Історії Полтавської битви та комплексу пам'яток, присвячених 
подіям російсько-шведської кампанії 1709 р., які знаходиться на Полі Полтавської битви: музей, 
редути, братські могили. Час на обід. Радимо поласувати полтавськими галушками і пройти 
майстер-клас з виготовлення цього полтавського делікатесу. Вільний час для прогулянок та вечері 
в одному із затишних ресторанів Полтави. 
  
 
День 3 Полтава – Диканька – Гоголеве – Опішня - Київ  
Сніданок.Екскурсія до славнозвісної Диканьки. Огляд Миколаївської церкви, знаменитого дуба та 
Тріумфальної арки.Переїзд в с. Гоголеве.  Відвідини  Музею-садиби Миколи Гоголя.Час на обід. 
Переїзд в Опішню - гончарну столицю України.Відвідини Національного музею-заповідника 
українського гончарства. Повернення до Києва. 
21:30 Орієнтовний час прибуття до Києва. 
 
 


