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 «Захоплююче побачення з природою» 

   

Дати туру: 01.05.20; 03.05.20; 10.05.20; 24.05.20; 07.06.20; 28.06.20; 19.09.20; 10.11.20 
 

Маршрут туру: Київ-Біла Церква-Буки (Черкаська область)-Київ 
 

08:00 Виїзд з Києва, ст.м. Теремки.* 
Ну що ж, наша невелика подорож починається! Ми їдемо в Білу Церкву, де на нас чекає дуже красива і надихаюча 
прогулянка дендропарком «Олександрія». Тож не забудьте фотоапарати і зручне взуття. «Олександрія» розкинулася 
на 400 гектарах і вважається одним з найбільших дендрологічних парків не тільки України, але і всієї Східної Європи. 
Згадайте про цей факт і відчуйте весь масштаб! Парк «Олександрія» – зразок пізнього класицизму, де так вміло і логічно 
поєднуються архітектурні споруди небаченої краси, екзотичні рослини, скульптури, ставки і пейзажі річки Рось. 
Під час екскурсії-прогулянки парком ви дізнаєтеся історію господині маєтку – Олександри Браницької, в дівоцтві 

Енгельгардт – вольової, цілеспрямованої жінки, яка отримала маєток і територію парку в подарунок від чоловіка. 

Олександра, натхненна парками європейських столиць, де неодноразово бувала, створила не менш вишуканий парк у 

своїй головній резиденції, названій на її честь. Тому готуйтеся милуватися статуями Діани і Меркурія, пройтися арковим 

містком, насолоджуватися водоспадом «Черепаха» і думати про вічне біля статуї «Китайського мудреця». 

Вільний час на обід. (Обід – за додаткову плату) 

Переїзд до Буцького каньйону.  
Приголомшливо живописний Буцький каньйон неодмінно змусить ваше серце битися трішки частіше – так тут гарно. 
Його утворили скелясті береги р. Гірський Тікич. Річка прорізала собі русло в гранітних відкладеннях, вік яких становить 
близько 2 млрд років. Каньйон вузький (місцями 20-40 м), глибокий (до 20 м), звивистий і довгий (близько 1 км) – 
справжній витвір мистецтва! Усі скелі навколо фігурно порізані: якщо придивитися, можна побачити людські профілі. 
Можливо, ви навіть впізнаєте в них когось знайомого. Один з виступів названий ім'ям українського геолога Родіонова. А 
ще тут є перша в Україні гідроелектростанція, яка вже не функціонує, і штучний водоспад, з якого і починається каньйон. 
В одному з мальовничих місць каньйон нагадує знаменитий Стоунхендж – скелі утворюють кам'яні ворота, а один з 
величезних каменів лежить зверху нерівно, ніби його туди поклали спеціально. Є тут і ділянка, де скелі нависають над 
водою, створюючи нетиповий для України краєвид, схожий на фіорд – місце для ідеальних фотографій. 
 
Повернення до Києва – орієнтовно о 21:00. 

 
У вартість включено: проїзд за маршрутом в комфортабельному автобусі, екскурсійне обслуговування за програмою, 
послуги супроводжуючого, страховка. 
 
За додаткову плату: вхідні квитки з екскурсією в парк «Олександрія»: 70 грн/дорослий, 40 грн/студент, 35 грн/діти; вхідні 
квитки в парк без екскурсії 25 грн/дорослий; 10 грн/студент, 10 грн/діти; вхідні квитки в музей на території парку: 20 
грн/дорослий, 15 грн/студент, 10 грн/діти; харчування (комплексний обід можна замовити для індивідуальної групи при 
бронюванні туру); особисті витрати та харчування.  
 
* місце збору, контактний телефон супроводжуючого, номер автобуса – будуть вказані в інфолисті, який ви отримаєте 
за 1-2 дні до початку туру. 
 
 


