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«Дніпровські історії» 

    

Дати туру: 23.05.20; 06.0620.; 07.06.20; 28.06.20; 11.07.20; 25.07.20; 08.08.20; 23.08.20; 24.08.20; 12.09.20;26.09.20; 14.10.20; 31.10.20 

Маршрут туру: Київ – Українка – Ржищів – Витачів – Київ 

08:00 Збір групи*  
Ну що, почнімо нашу подорож? Готуйтеся до запаморочливої краси краєвидів і яскравих вражень. Упевнені, за цей день 
ви не один раз скажете від побаченого «Овва!» і зробите дуже багато знімків, які захочеться роздрукувати і зробити з 
них цілий альбом. 
 
Почнемо ми з невеликого містечка Українка, яке так затишно розташувалося біля двох річок – Дніпра та Стугни. Оглядова 
екскурсія закохає вас в це маленьке місто, особливо, коли ви вийдете до причалу і набережної – ось тут вам і відкриються 
уся краса і велич Дніпра! А ще ви познайомитеся з історією острова, який видно з причалу, і дізнаєтеся, чому туди їдуть 
закохані пари. А які у вас версії? 
 
Що ж далі? О, все тільки починається! У подальшу подорож ми вирушимо через село Трипілля, де і почнемо знайомство 
з історичними місцями, тож готуйтеся до захопливих фактів і великої порції нових знань. З Трипілля поїдемо до Ржищева 
і села Балико-Щучинка. Дорогою зупинимося на найвищій точці міста-фортеці Чучин. Площа міста, що складалося з 
дитинця і окольного граду, дорівнювала 6 га. Кожна з цих частин була укріплена особливим валом і ровом. Відкрите 
поселення розташовувалося того часу на березі невеликої річки. Тож ви детально дізнаєтеся про те, як раніше будували 
міста і чим вони відрізняються від звичних нам. Ну, а крім того, з висоти відкривається прекрасний краєвид Дніпра, який 
неодмінно вас зачарує. 
 
А тепер вирушаємо у Ржищівський археологічно-краєзнавчий музей! Дорогою на нас чекає оглядова екскурсія цим 
затишним містечком і заїзд у парк трипільської скульптури, де ви зможете з усіх боків розглянути скульптуру у вигляді 
трипільської біноклеподібної посудини авторства А. Гайдамака, яка прикрашає центральну частину парку і є головним 
символом Ржищева, і більше дізнатися про історію цієї дивовижної культури. 
Попереду на нас чекає невелика подорож до набережної Канівського водосховища. О, так! На вигляд воно – як справжнє 
море, і ви зможете поплавати по ньому на катері. 
 
Обід. 
 
Утомилися? Тоді відпочинемо в красивих, та ще й історичних місцях – у Витачеві та на Дівич-Горі. Звідси відкривається 
приголомшливий, просто дивовижний краєвид Дніпра. А ще – збереглися старовинні споруди і дуже тихе місце для 
відпочинку. Краще потрапити сюди на заході сонця, щоб зробити на пам'ять чудові фото. 
 
Орієнтовне прибуття до Києва 19:30 – 20:00. 

У вартість включено: транспортне обслуговування (автобус туристичного класу), екскурсійне обслуговування (згідно з 

програмою туру), обід; вхідні квитки в музей, прогулянка на катері, страховка  

Додатково оплачуються: особисті витрати. 

*місце збору, контактний телефон супроводжуючого, номер автобуса – будуть вказані в інфолисті (інфолист 
видається за 1-2 дня до початку туру). 
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