
Ніч перед Різдвом на хуторі біля Диканьки 
 
3 дні – 3650 гривень 
Київ – Великі Сорочинці – Опішня – Великі Будища – Полтава – Диканька – Київ 
 

Входить у вартість 
Проживання в готелі в центрі міста; 2 ночі, 2 сніданка 
Транспортне обслуговування; 
Екскурсійне обслуговування; 
Послуги супроводжуючого; 
Страхування. 

Не входить у вартість 
Різдвяна вечеря і Театралізоване дійство; Різдво по-
гоголівські (вечеря та театралізована програма) 800 грн ; 
Театралізоване дійство Українське весілля (40 грн) 
Вхідні квитки; Орієнтовна вартість: Краєзнавчий музей 
Полтави - 20 грн ; Музей Полтавської битви - 30 грн; Музей в 
Диканьці - 30 грн 
Екскурсія та майстер-клас з гончарства;90 грн 
Майстер-клас з приготування полтавських галушок;  85 грн 
Додаткове харчування; обіди/вечері. 

 
Проживання у готелі "Атмосфера" Полтава. 
 
День 1 Київ – Великі Сорочинці – Свят вечір на хуторі Веселівка - Полтава 

7:00 Всі, хто втомився від "новорічних вогників", олів'є і цукерок з дитячих подарунків, виїжджають з нами на 
комфортабельному автобусі в тур вихідного дня на Різдво! Відправляємось від ст.м. "Дружби народів" 
Спершу заїдемо до Великих Сорочинців. Тут ми завітаємо до однієї з найкрасивіших церков Лівобережжя, 
побудовану гетьманом Данилом Апостолом. Саме у цій церкві відбулося таїнство хрещення маленького 
Миколки Гоголя.  Тож потрібно завітати і до музею Гоголя. 
А щоб веселіше було їхати, вип'ємо по чашці кави на "Хуторі Гоголя». 
Познайомившись з гоголівськими місцями, відправляємось святкувати Різдво як Гоголь написав - на хуторі, 
що поблизу Диканьки, і в компанії справжніх гоголівських героїв.  
19:00 По завершенню Різдвяного вечора їдемо в Полтаву. Поселяємось в готель (у самісінькому центрі) і 
милуємося вечірнім оздобленням святкового міста. 
 
День 2 Полтава – Диканька – Опішня – Великі Будища – Полтава 

8:00 Після сніданку вирушаємо в головне місце Різдвяного дійства - до славнозвісної Диканьки. В Диканьці ми 
побуваємо на екскурсії, побачимо знаменитий багатовіковий дуб, заглянемо в старовинну церкву Кочубеїв, 
відвідаємо музей. 
Далі відправляємось на велику екскурсію в неймовірне місце - Опішню - центр українського гончарного 
мистецтва! На вас чекає  величезна оглядова територія; неймовірної краси краєвиди; безліч локацій для 
фотографування; тепла й затишна атмосфера та гончарний майстер-клас. Кожен бажаючий зможе 
спробувати себе в гончарній справі -  відчути руками приємну м'яку глину і зліпити свій власний "горщик". 
Після обіду наша святкова програма продовжиться в невеликому селі Великі Будища, де ми 
відвідаємо унікальний Музей українського весілля. 
А потім обов'язково завітаємо ще до одного з  унікальних музеїв Полтави - музей Полтавської битви. 
19:00 Повернення до готелю. Прогулянка вечірньою Полтавою і знайомство з її  кафе та ресторанами. 
 
День 3 Полтава – Хрестовоздвиженський монастир – Київ 
8:00 Сніданок у готелі. 
Сьогодні у нас велика прогулянка по Полтаві і почнемо її з прекрасного ансамблю Хрестовоздвиженського 
монастиря.  
Далі на нас чекає знайомство з цікавими архітектурними пам’ятками, якими славиться Полтава: ансамбль 
Круглої площі, який яскраво презентує добу класицизму; Іванова гора з Білою альтанкою; Будинок 
губернського земства, який нині є Краєзнавчим музеем; Будівлі Дворянського та Селянського банків; Свято-
Успенський кафедральний собор; Сампсоніївська церкви; Садиба Івана Котляревського та огляд пам'яток, 
які відображають боротьбу українського козацтва за національне визволення і незалежність; пам’ятники 
Марусі Чурай, Гоголю, Мазепі, Шевченкові... . 
І родзинкою нашої сьогоднішньої прогулянки по Полтаві стане майстер-клас з виготовлення справжніх 
полтавських галушок! Після смачного, суто полтавського обіду вирушаємо до Києва. 

http://atmosphere.everest.pl.ua/page/about.html

