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«Дорогами стародавньої Чернігівщини» 

 

   

Дати туру: 23.05.20; 06.06.20; 27.06.20; 11.07.20; 25.07.20; 08.08.20; 23.08.20; 12.09.20 

 

Маршрут туру: Київ-Козелець-Чернігів-Седнів-Київ 

08:00 – відправлення з Києва. 

Ну що ж, подорож починається, і ми вирушаємо до неймовірного міста Чернігова. Ще по дорозі ви дізнаєтеся про його 

заснування, історію та пов'язані з ним легенди, адже Чернігову є чим похвалитися! 

Маленькою родзинкою нашої подорожі стане зупинка в містечку Козелець, яке затишно розмістилося на шляху до 

Чернігова на березі річки Остер. Козелець пам'ятає багато історичних подій, адже на початку XVII століття укріплене місто 

входило до складу Речі Посполитої. За завданням Археографічної комісії в 1846 році в Козельці бував Тарас Шевченко, 

метою його подорожі були замальовки архітектурних і історичних пам'яток Чернігівщини. У повісті «Княгиня» Шевченко 

мальовниче описав Козелець та його архітектурну перлину – собор Різдва Пресвятої Богородиці, яким ми зможемо 

помилуватися під час нашої екскурсії. 

А ось і Чернігів! Прогуляємося? Це одне з найдавніших міст Східної Європи. Протягом багатьох століть Чернігів був другим 

містом Київської Русі, останньою сходинкою до київського престолу, основним суперником Києва, а іноді і рівним йому за 

значимістю містом. Так що готуйтеся – тут є на що подивитися: Чернігівський Вал, Спасо-Преображенський собор, 

Борисоглібський собор, Чернігівський колегіум, дюжина «царських» гармат, Катерининська церква, таємниця «Будинку 

Мазепи», камінь виконання бажань, Болдині гори, могила Михайла Коцюбинського, царська альтанка Миколи II, стародавні 

кургани, меморіал Слави, Троїцький монастир, панорама міста з висоти пташиного польоту. Як вам такий список? 

Далі – трохи таємниць і особливої атмосфери під час відвідування знаменитих Антонієвих печер – унікального печерного 

комплексу на території Іллінського монастиря. Антонієві печери мають загальну довжину 350 метрів. У середні століття 

печери стали для жителів Чернігова своєрідною фортецею, в якій містяни ховалися під час татарських набігів. Після монголо-

татарської навали печерний монастирський комплекс був практично зруйнований, і тільки в XVII столітті чернігівський 

полковник Степан Подобайло виділив кошти на реконструкцію Антонієвих печер, завдяки чому вони стали місцем 

відвідування паломників і туристів. (За додаткову плату.) 

Переїзд до м.Седнів (факультативна екскурсія, доплата в турі від 100 грн/людина) 

Ще одне затишне і дуже гарне містечко. Тут нас чекає відвідування дерев'яної Георгіївської церкви – дивовижної пам'ятки 

архітектури XVIII століття. За твердженням істориків церква була побудована без жодного цвяха і вважається найкращим 

творінням народних умільців. Також церква примітна тим, що в ній знімалися основні кадри фільму "Вій" за однойменною 

повістю Гоголя. 

20:30 – орієнтовний час прибуття до Києва. 

 
У вартість туру включено: транспортне обслуговування, супровід у турі, медична страховка. 
 
Додатково оплачуються: вхідні квитки (комплекс Антонієвих печер – від 30 грн/дорослий; від 15 грн/дит. і студенти при 
наявності студ. квитка; Борисоглібський собор – від 20 грн/дорослий, 10 грн/дит. і студенти при наявності студ. квитка; 
Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського (розташований на території валу) – від 10 грн/дорослий/один поверх; 
від 5 грн/дит./один поверх, екскурсія музеєм – 50 грн/група; Чернігівський художній музей (розташований на території вала) 
– від 20 грн/дорослий; від 10 грн/дит; вхідні квитки на територію садиби Лизогубів в Седневі – 5 грн/дорослий; 3 грн/дит. і 
студенти при наявності студ. квитка); Обід (от 120 грн/людина); особисті витрати. 
 
*місце збору, контактний телефон супроводжуючого, номер автобуса – будуть вказані в інфолисті (інфолист 

видається за 1-2 дня до початку туру). 


