
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Масляна на Поліссі

Про подорож

До цього туру можна приєднатись на своєму авто.  Для туристів які обрали пакет "На своєму авто",
ми забезпечуємо інфолист з детальним описом програми туру та маршрутом,  зручне місце збору
недалеко від початку екскурсійної  частини маршруту,  супровід представником фірми,  рації  для
прослуховування екскурсії та оперативного зв’язку під час руху.

Ми вирушемо у нашу подорож о 9 годині від станціі метро Житомирська. 

Масляна - одне з найстаріших свят східнослов'янських народів, що відзначається протягом тижня перед Великим постом. Це
справжня забава, яка зберегла свої традиції в наші дні з язичницької культури та символізує прихід весни та пробудження
природи. Масляна - це дуже смачне і неймовірно ситне свято

Неможливо уявити собі завершення зими без традиційного масляного тижня, зі смачними млинцями. Тому запрошуємо Вас
відсвяткувати кінець зими гуляннями у "Поліській хаті"!

Ми повернемось у Київ орієнтовно о 18:00.   

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

1 день 740 грн ("Все включено")

1 день 510 грн ("На своєму авто")

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Транспортне обслуговування по маршруту (для пакету "Все включено")

Супровід представником фірми

Розважальна програма

Святковий обід

Страхування  (для пакету "Все включено")

Рації для прослуховування екскурсії та оперативного зв’язку під час
руху (пакет "На своєму авто")

Додатково оплачується

Особисті витрати

 

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ  ЦЕНТР  "ПОЛІСЬКА  ХАТА"
"Поліська хата" – це музей і культурно-мистецький центр, присвячений побуту українського Полісся. Музей являє собою
будинок, збудований з дерева зрубним способом в XIX ст., покритий солом'яним дахом. Усередині будинку ні стіни, ні інтер’єр
не змінювали: маленькі вікна, стеля на двох брусах, велика піч, просторі сіни, числені предмети народного побуту. Так
століттями була  влаштована хата  в  поліських  селах,  подібні  будови можна знайти і  зараз.  Поруч  із  хатою збудовано
невеликий хлів, де мешкають кролі та кури, на внутрішньому подвір'ї знаходиться літня кухня. Тут проводять різні майстер-
класи, фестивалі, тематичні вечори.

 

МАСЛЯНА  НА  ПОЛІССІ
Це святкова програма на свіжому повітрі, що символізує закінчення зими та пробудження весни.

На Вас чекають:

Святкові гуляння
Обрядове дійство з конкурсами та спаленням опудала зими
Катання на возі
Святковий обід з кулішем та обов'язковою стравою цьго свята - млинцями
Чай, кава, гарячий глінтвейн (за додаткову плату)


