
Однодневный Автобусный Тур Выходного дня для групп. 
Где весело и занимательно провести выходные с друзьями, коллегами?  
Предлагаем посетить в Черкассах комплекс Белый Лотос и прогуляться по главным 
улицам чудесного семейного городка Черкассы. Уверены, что прогулка в этот уголок у 
Вас оставит замечательные впечатления. 
Дата выезда: под Запрос 

Стоимость тура: 650 грн./чел. 
 

Тур «Украинский Тибет» 
  
В программе: Предлагаем Вашему вниманию однодневный тур в удивительный храмовый 
комплекс единства души и тела; самый крупный в Европе Буддийский храм «Белый лотос», 
который отстроен последователями школы кунг-фу "Ша-Фут-Фань". Обзорная экскурсия по 
городу Черкассы. Прогулка парком 50-летия Октября, расположенного на берегу Днепра на 
территории в 49 га. Мемориальный комплекс «Холм Славы» на вершине Замковой горы в 
память о победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кафедральный Михайловский 
собор - архитектурные жемчужины 19 в.  
Маршрут следования: Киев – Черкассы –  Киев 

 
 О храме: Его прообразом является некий буддистский храм в Лаосе. Архитектурный проект 

храмового комплекса создал председатель черкасского общества буддизма В. Скубаев. По легенде, 

при закладке фундамента был найден древний камень, на котором изображен Будда в маске воина. 

На входе в келье установлены две фигуры воинов, привезенные в Черкассы из Тибета. В 

ритуальном зале пол застелен коврами, стены украшены деревом и бархатом. Последователи 

буддизма изучают здесь тайский бокс и кунг-фу. 

 
   ПРОГРАММА ТУРА:  
08:00 Сбор участников 

08:30 Выезд из г. Киева. Техническая остановка/ Свято-Покровский Красногорский женский 

монастырь 

11:30 Ориентировочное прибытие в г. Черкассы 

12:00 Экскурсия в буддийский храм «Белый лотос» 

(Вы можете заказать чайную церемонию, занятия по каллиграфии и правильному написанию 

иероглифов, посетить аурокомнату и сделать фото вашей ауры с чакрами, получить карту с 

уровнями вашей энергии, посетить мастер-классы по йоге, кунг-фу, медитации или получить урок 

по работе с оружием.) 

13:30 Свободное время для обеда 

15:00 Обзорная пешеходная прогулка по г. Черкассы.  

Помимо посещения буддистского храма Вы побываете в самых интересных местах Черкасс.  

17:30 Сбор возле автобуса, готовимся к возвращению домой. 

 20:00 Прибытие в г. Киев. Вот, мы и дома! 

 
В тур входит: Проезд на автобусе по маршруту, экскурсии по программе, обед, 

страховка туриста. 
 
Дополнительно, по-желанию: Свято-Покровский Красногорский женский монастырь под 

Золотоношей. 



 

Одноденний автобусний тур вихідного дня для груп.   

Де весело і цікаво провести вихідні з друзями, колегами?  
Пропонуємо відвідати в Черкасах комплекс Білий Лотос і 

прогулятися по головних вулицях чудесного сімейного містечка 

Черкаси.  
Впевнені, що прогулянка в цей куточок у Вас залишить чудові 

враження.  
Дата виїзду: під Запит  

Вартість туру: 650 грн. / Чол. 
 

Тур «Український Тибет» 
  

У програмі: Пропонуємо Вашій увазі одноденний тур в дивовижний храмовий 
комплекс єдності душі і тіла; найбільший в Європі Буддійський храм «Білий лотос», 

який відбудований послідовниками школи кунг-фу "Ша-Фут-Фань". Оглядова 
екскурсія по місту Черкаси. Прогулянка парком 50-річчя Жовтня, розташованого на 

березі Дніпра на території в 49 га. Меморіальний комплекс «Пагорб Слави» на 
вершині Замкової гори в пам'ять про перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр. Кафедральний Михайлівський собор - архітектурні перлини 19 в. 

Маршрут прямування: Київ - Черкаси - Київ 
 

 
Про храм: Його прообразом є якийсь буддистський храм в Лаосі. Архітектурний 
проект храмового комплексу створив голова черкаського товариства буддизму В. 

Скубаєв. За легендою, при закладці фундаменту був знайдений древній камінь, на 

якому зображений Будда в масці воїна. На вході в келії встановлені дві фігури 
воїнів, привезені до Черкас з Тибету. У ритуальному залі підлога застелена 

килимами, стіни прикрашені деревом і оксамитом. Послідовники буддизму 
вивчають тут тайський бокс і кунг-фу. 

Програма туру:  
8:00 Збір учасників (Метро Шулявка) 

8:30 Виїзд з Києва. Технічна зупинка 

11:30 Орієнтовне прибуття в м Черкаси 

12:00 Екскурсія в буддійський храм «Білий лотос» 

(Ви можете замовити чайну церемонію, заняття з каліграфії та правильного написання ієрогліфів, відвідати аурокомнату і 

зробити фото вашої аури з чакрами, отримати карту з рівнями вашої енергії, відвідати майстер-класи з йоги, кунг-фу, 

медитації або отримати урок по роботі з зброєю.) 

13:30 Вільний час для обіду 

15:00 Оглядова пішохідна прогулянка по м Черкаси. 

Крім відвідування буддистського храму Ви побуваєте в найцікавіших місцях Черкас. 

17:30 Збір біля автобуса, готуємося до повернення додому. 

 20:00 Прибуття в м.Київ. Ось, ми і вдома! 

 

За бажанням групи відвідування по маршруту слідування  - Свято-Покровський Красногорський жіночий 

монастир під Золотоношею  


