
Інформаційний лист 06.03.2021 
Пішохідна екскурсія  

«АРИСТОКРАТИЧНЕ ЖИТТЯ ЛИПОК  
(З ВІДВІДУВАННЯМ МАРІЇНСЬКОГО ПАЛАЦУ)» 

АРИСТОКРАТИЧНЕ ЖИТТЯ ЛИПОК  
(З ВІДВІДУВАННЯМ МАРІЇНСЬКОГО ПАЛАЦУ) 

 10:50 - Початок екскурсії. 
Шовковична, Липська, Банкова і Інститутська — ці 
вулиці завжди знаходилися в самому центрі 
цікавих подій, а в місцевих маєтках приховано 
безліч цікавих історій і легенд. А місцева 
архітектура зачарує вас з перших хвилин 
прогулянки.  
На що ми подивимося і про що дізнаємося під час 
прогулянки: 
- Де знаходиться згадуваний в стародавніх 
літописах Клов, і де сьогодні ховається річка з 
однойменною назвою; 
- Як плац, на якому колись проходила військова 
муштра, сьогодні перетворився в один з 
найулюбленіших парків жителів Києва; 
- Чому один з найбільш фешенебельних 
мікрорайонів столиці України назвали в честь 
старого липового гаю; 
- Побачимо два знаменитих київських палацу: 
Кловський і Маріїнський; 
- Подивимося на дивовижну архітектуру головної 
цитаделі фінансів України — Національного банку; 
- Зблизька розглянемо найвідоміші будинки 
Липок: Будинок з химерами, особняк Лібермана, 
Офіс Президента, Будинок Уварової, Будинок з 
каріатидами, Шоколадний будинок і Замок 
зітхань. 
12:50 прихід до Маріїнського палацу. 
13:00 Початок екскурсії в палаці. 
13:45 Завершення екскурсії в Маріїнському палаці. 
 

Екскурсовод 

 
  

Збір групи  
06.03.2021 о 10:40 

Біля виходу з метро 
Хрещатик (вихід до вул. 

Інститутської) 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

0951713424 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102 
(044)383-32-78, (067)005-99-55 

anga.ua 

Необхідно мати з собою: 
- ПАСПОРТ або інші документи, що 

посвідчують особу та громадянство 
(дані яких були вказані при 
бронюванні) (обов`язково!!!) – для 
входу в Маріїнський палац 

- Засоби індивідуального захисту 
(маска, антисептик, рукавички) 

-    Воду 
-    Парасольку 

- Послуги екскурсовода 

- Вхідний квиток в Маріїнський палац – 
150 грн. 
Пільгові категорії: 
Знижка – 75 грн.: діти віком від 7 до 16 
років, пенсіонери, учасники війни, 
учасники бойових дій, особи з 
інвалідністю І та ІІ групи, учасники 
ліквідації аварії на ЧАЕС.  
Безкоштовно: діти до 7 років, діти-
сироти (до 16 років), діти-інваліди (до 
18 років). 
Для врахування знижки потрібно 
пред`явити документ, що дає право на 
знижку (посвідчення) 

Наталя 
 +38098 047 10 74 

*номер дійсний з дати екскурсії 

Телефон офісу, у випадку питань 

Звертаємо увагу: Під час 
екскурсії палацом дозволяється 
проводити фото-та відеозйомку 
на фотоапарати та мобільні 
телефони.  

РАДИМО ТЕПЛО ОДЯГАТИСЯ 


