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Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Дивовижні парки Чернігівщини

Про подорож
Наша неймовірна подорож розпочинається! Ми зустрінемо кожного туриста на Південному вокзалі в м. Києв та вирушемо у
нашу подорож о 7 годині. Туристи також зможуть приєднатись до нас від станціі метро Чернігівська.
Спочатку на нас чекає Качанівка з її архітектурно-парковим ансамблем – унікальною пам'яткою к. ХVІІІ – п. ХХ століть. Створена
на основі палацового ансамблю і парку, дворянська садиба була зведена однією з перших на Лівобережній Україні в 70-х роках
ХVІІІ століття. Сьогодні це єдина садиба, яка зберегла цілісність планувального рішення ансамблю та свою стильову єдність.
Далі ми відвідаємо пам'ятку садово-паркової архітектури середини XIX століття - дендрологічний парк "Тростянець". Парк був
створений в 1834-1864 р.р. зусиллями видатного українського мецената і культурного діяча – Івана Михайловича
Скоропадського (діда гетьмана Павла Скоропадського) і нині розташований на площі 204,7 га. Усі куточки парку є
неповторними і зачаровують багатством природи. Тростянецький дендропарк є справжнім музеєм природи, в якому
відчувається дух минулих століть, вважається одним з найкрасивіших та видатних ландшафтних парків України.
Ми повернемось у Київ орієнтовно о 22 годині.

ТРИВАЛІСТЬ
1 день

ВАРТІСТЬ
695 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Дополнительно оплачивается

Зустріч педставником фірми на Південному вокзалі м. Київ

Вхідні квитки

Транспортне обслуговування по маршруту

Харчування

Супровід представником фірми
Трансфер на залізничний вокзал м. Київ
Страхування
Е КС КУР СІЙ Н Е О Б СЛ УГ О В УВ А Н Н Я

НАЦИОНАЛЬНЫ Й И СТО Р И К О - К УЛ ЬТУРНЫЙ ЗА ПОВ ЕДНИК "КА ЧА НОВ КА "
Знаменитый дворец с парком в селе Качановка на берегу реки Смош – одно из семи чудес
Украины. Качановка – один из крупнейших в Европе дворцово-парковых ансамблей

Стоимость посещения

(протяженность парковой дороги достигает 60 км), который сможет подробно рассказать о
жизни украинских чиновников и культурной элиты позапрошлого века (история Качановки
связана с именами Шевченко, Гоголя, Глинки, Гулака Артемовского, Репина, Врубеля, Ге,
Щепкина и других известных деятелей). Общая площадь заповедника составляет более
500 га. Здания, которые сохранились: дворец с флигелями (XVII-XX вв.), водонапорная
башня XIX в., Служебный флигель (XVIII-XX вв.), Беседка Глинки XVIII в., дом
электростанции XX в., дом электротехника (XIX-ХХ вв.), Георгиевская церковь (1816-1828
гг.).

Дети:

40 грн

Взрослые:

60 грн

ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й ДЕ Н ДР О Л О Г И ЧЕС К ИЙ ПА РК "Т РОС Т ЯНЕЦ "
Один из красивейших ландшафтных парков Украины создан в XIX в. представителем
старинного гетманского рода И. Скоропадским. Проект разработал садовник К. Шлинглоф.
На плоском участке земли были насыпаны искусственные горы (высота до 30 м),
напоминающие Альпы, котлованы превращены в пруды. Сначала были посажены деревья
местных пород: сосна, ель, береза, дуб. Затем в искусственно созданном ландшафте были
высажены экзотические виды: сосна веймутова, сибирская ель, кедр сибирский, сосна
черная, тсуга, можжевельник и др. Всего - 623 видов. Работы продолжались до смерти
Скоропадского в 1887 г. Он похоронен на территории парка, на памятнике высечены слова:
"Любезный прохожий! Сад, в котором ты гуляешь, посажен мною; он служил мне
утешением в моей жизни. Если ты заметишь беспорядок, ведущий к уничтожению его, то
скажи об этом хозяину сада: ты сделаешь доброе дело".

Стоимость посещения
Дети:
5 грн
Взрослые:
15 грн
Экскурсия для группы до
250 грн
15 чел.:

