
Від Гетьманщини до Холодноярської республіки: тур Черкащиною  
Від 2300 ₴UAH, 2 дні 
26.09, 10.10, 24.10 
 
Ваше місто/Київ – Трахтемирів – Черкаси – Чигирин – Суботів – Холодний Яр – Мотронинський 
монастир – хутір Буда – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 
Проїзд транспортом; комфортабельний 
автобус/мікроавтобус 
Проживання в готелі зі сніданком; 
Супровід феєричного гіда; 
Екскурсії за програмою. 

У вартість не входить 
Додаткове харчування; обіди та вечері 
Особисті витрати; 
Доплата за одномісне проживання; 
Витрати, не вказані в програмі. 

 
Готель в турі: Optima Cherkasy Hotel 
 
День 1 Ваше місто/Київ – Трахтемирів – Черкаси 
Збір біля метро Дружби народів о 9:00. Виїзд до Трахтемирова. Зупинка у Великому Букрині.  
Екскурсія Трахтемировим (прохання мати із собою воду та зручне взуття). За 4 години екскурсії ми 
оглянемо: 
- панорами Букринського плацдарму  
- козацьке кладовище 
- дерево-тризуб  
- скіфське городище, точки енергетичної “сили”. 
Обід у місцевих жителів.  Переїзд до Черкас. Поселення у готелі. Піша екскурсія вечірніми 
Черкасами. Ніч у готелі. 
 
День 2 Черкаси – Чигирин – Суботів – Холодний Яр – Мотронинський монастир - хутір Буда - 
Ваше місто/Київ 
Сніданок. Виїзд до Чигирина. Екскурсія Чигирином. 
У центральній частині міста розташована історично-ландшафтна пам’ятка – Замкова гора. На ній 
знаходиться пам’ятник Богдану Хмельницькому висотою 18,6 м та бастіон Петра Дорошенка – 
частини Чигиринської фортеці XVII ст. 
Відвідування музею Б. Хмельницького. На території заповідника розташовані й інші історичні 
пам’ятки, які ми оглянемо в ході оглядової екскурсії. 
Переїзд у Суботів. Огляд Іллінської церкви – усипальниці Богдана Хмельницького. Відвідування 
історичного музею. 
Обід. Переїзд до Холодного Яру.  Потрапляючи у с. Медведівка, ми поринаємо в описану 
Шевченком гайдамаччину. Горбистими місцевостями прямуємо до с. Мельники, де народився і 
загинув видатний холодноярський отаман Василь Чучупака. Відвідаємо його могилу і прямуємо до 
гайдамацького ставу, де у XVIII ст. повстанці освячували зброю для війни із Річчю Посполитою.  
Пішки йдемо до Мотронинського монастиря, дивимося печери, у яких повстанці ховали амуніцію, 
їжу і навіть коней. Спускаємося до джерела Св. Онуфрія Великого. 
Переїзд на хутір Буда. 
Тут знаходиться відомий далеко за межами України 1100-літній дуб Максима Залізняка. Відвідуємо 
церкву святого Петра Калнишевського та оглядаємо перший в Україні встановлений пам'ятник 
Небесній сотні. 
Вечеря та вільний час. Повернення до Києва. 
 

https://optima-cherkasy-hotel.hotelmix.com.ua/

