
В зв'язку з непередбачуваними ситуаціями, погодними умовами 
адміністрація "Парку Київська Русь" може вносити зміни у зміст та час показу програми.

Місце проведення: Велике ристалище Передгороддя

  

21 травня
Відкритий чемпіонат України з історичного середньовічного бою 

«Зов Героїв»
Ранкове дійство10:00

13:45-20:00

   

11:00-19:00
10:00

• Урочисте відкриття програми
• Середньовічні бої в номінаціях:
   «3 на 3» (жінки)
   «5 на 5» (фінал)
   «10 на 10»
•Церемонія нагородження учасників турніру

В перервах між боями :
• Хороводи з гостями, танцювальні флешмоби та інтерактиви
• Кінно-танцювальна постановка "Іспанія"
• Гра з гостями "Біг по серпантину"
• Перетягування канату дружби за участю гостей
• Середньовічний футбол з гостями
• Розіграш чаші подарунків
• Турнір з верхової стрільби з лука
• Майстер-клас з середньовічного танцю «Маразуля»
• Комедійний номер «Малий бабсьий батальйон»
• Презентація унікальної колекції коней «Княжої конюшні» 

Основна програма

 тел. 044 461 99 37          050 385 20 35 
        www.parkkyivrus.com

Територія Древнього Києва відкривається для відвідувачів
Працюють локації:  катання на конях, лучний тир, середньовічна кухня, переодягання у 
середньовічні історичні костюми, монетний двір.
Відкриті Чудеса Древнього Києва: Музей історичного костюма, Музей дерев’яного зодчества, 
Експозиція суднобудування, Експозиція катівня, Музей середньовічної музики, Оглядова вежа 
оборонного комплексу, Експозиція облогової техніки.
А також: сувенірна лавка, троллей «Велике Політайло» (зіплайн – канатний спуск до озера), 
ярмарка майстрів.
• Церемонія зустрічі гостей біля воріт Древнього Києва з хлібом і сіллю

27-28 травня - День Києва. Розважально-пізнавальна програма «Жива історія»

• Середньовічні бої в номінації «довгий меч» (жінки та чоловіки)

Всеукраїнська 
федерація 
середньовічного бою

Місце проведення: Дитинець Києва
11:00-13:30 Денне дійство

• Факельна хода та обряди з вогнем
• Стрільба вогняними ядрами з требушету

Місце проведення: Дитинець Києва
20:00-21:30 Нічне дійство
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Здраві будьте, подорожуючі у часі!   :) 
Вітаємо Вас у Древньому Києві – наймасштабнішому історико-туристичному комплексі 
України! Єдиному у світі відтворенні середньовічного міста у масштабі 1:1!
Сьогодні Ви потрапили у минуле – на 1000 років назад у часи Володимира Великого. Адже 
Древній Київ у «Парку Київська Русь» - це живе середньовічне місто. Тут відтворюється Київ 
V-XIII ст. в його натуральному розмірі на основі всіх наукових знань. А саме - історичний центр 
Києва – Дитинець Києва (або Град Володимира). Генеральний план будівництва погоджений 
Національною академією наук України. 
Автор та ідеолог проекту, президент «Парку Київська Русь», кандидат історичних наук, він же – 
князь київський – Володимир Янченко.
Древній Київ працює щодня. Щовихідних – культурно-розважальна програма!

Цікаво знати:
Кожен українець має при собі зображення «Парку Київська Русь» в кишені. Саме Град 
Володимира зображений на зворотній стороні 1 гривні. А тому, щоразу беручи в руки цю 
купюру, згадуйте образ дерев’яного міста – Древнього Києва!
Чим сьогодні зайнятись в Древньому Києві?
Програма проходить на головному ристалищі безперервно з 13:30. А також на території на 
Вас чекає безліч розваг та цікавих занять!  Ви можете:
• замовити екскурсію Древнім Києвом, 
• одягнути історичний костюм у нашій костюмерній та зробити чудові фото на згадку,
• покататись на породистих конях із Княжої Конюшні та у комфортабельному екіпажі,
• завітати до музею древньослов’янського дерев’яного зодчества, історичного костюму,
• власноруч викувати пам’ятну монету на монетному дворі,
• посмакувати стравами у корчмі "Веселий варяг",
• завітати до Питейної в Михайлівських воротах “25 рун” та спробувати різноманітні 
середньовічні напої та настоянки,
• відвідати локацію середньовічного катування,
• випробувати себе на влучність у середньовічному тирі (стрільба з лука, метання сокир),
• придбати найрізноманітніші сувеніри та подарунки,
• прогулятись до Лісового озера,
• спуститись на зіп-лайні “Велике Політайло” (канатний спуск) до озера та навіть над ним.
Харчування:
Щовихідних на території працює багато локацій харчування та корчма «Веселий варяг». 
Страви смачні та якісні. Страва від шеф-кухаря - “Боби по-монастирськи”
Проживання:
• Будинок готельного типу «4 кімнати» (розташований в 5 хвилинах пішки від Древнього Києва: 
4 двомісні номери з WiFi та плазмою, камінний, бенкетний та ігровий зали);
• Кімнати середньовічного антуражу;
• Хостел (в 10 хвилинах пішки від Древнього Києва, близько 20 місць);
• Кемпінг (дво- та чотирьохмісні намети зі спальними мішками та карематами).

Спеціальні пропозиції:
• Замовляйте VIP-обслуговування за тел.: (050) 385 20 35!
• Міс Київська Русь - 24 червня 2017 року. Запрошуємо всіх дівчат до участі!
Деталі на сайті  parkkyivrus.com або за телефоном (044) 461 99 37
•17-18 червня – Міжнародний фестиваль кінних бойових мистецтв «Скіфи I»
Зануртесь у бойову атмосферу стародавнього світу

Запрошуємо Вас відсвяткувати в Древньому Києві корпоративні та 
сімейні свята: Новий рік, день народження, весілля, випускний та ін.

Є питання? Телефонуйте (050) 385 20 35!
Сподобалось у Древньому Києві? – Розкажіть друзям! :)

*Послуги та майстер-класи на території надаються партнерами та майстрами.
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