Додаток
Подорожуй Черкащиною ЗАРАЗ!

Черкащина не лише про Богдана і Тараса…
Вона про місця сили, фестивалі та івенти, розваги, унікальні пам’ятки,
комфорт, активний відпочинок, атракції, магазини, смачну кухню, розмаїття
культур. Тут оживає історія і поєднується з сучасністю ЗАРАЗ. А головне –
Черкащина про талановитих людей. Вона така різна. Вона для всіх!
Більше ТУТ: tourismincherkasyregion.gov.ua/slide1/mobile/index.html#p=1
Черкащина − це колиска трипільської культури, Холодний Яр та
батьківщина видатних на весь світ особистостей. Для туристів на Черкащині 9
національних та державних історико-культурних заповідників, величні
храми, старовинні замки, захоплюючі музеї та сучасна рекреаційна
інфраструктура.
Одне із 7 чудес України − Національний дендрологічний парк
“Софіївка”.
Це шедевр світового садового-паркового мистецтва, що вражає
відвідувачів своєю неповторністю вже понад 220 років. Тут вдало
комбінується романтичний стиль з використанням римської і грецької
міфологій, екзотичні рослини, античні скульптури, водойми, каскади, фонтани
та кам’яні гроти.
Маленька Швейцарія − Буцький каньйон.
Справжнє природне диво, яке називають загубленим світом. Буцький
каньйон − це 30-ти метрові прадавні скелі, виступи, пороги й перекати,

каскадний водоспад, таємничі печери, а ще − екстремальні враження,
неймовірна енергетика, місце для активного відпочинку та сплаву на
байдарках. Буцькому граніту вчені дають аж 2 мільярди років.
Черкащина − місце справжнього європейського комфорту.
Саме тут знаходиться кінно-спортивний комплекс, який не має аналогів
не лише на території України, але і в сусідніх державах. Займає площу 317 га,
на якій розміщені стайні, пасовища, манежі, а також готель, ресторани та
боулінг. Цей комплекс є одним із найбільших кінних заводів, який налічує
близько 300 спортивних коней. Інфраструктура цього комплексу дозволяє не
лише займатися вирощуванням і тренуванням коней, а й проводити змагання
європейського і світового рівня.
В області можна активно відпочити на сучасному гірськолижному
курорті, який має три траси протяжністю понад 200 метрів, сноуборд-парк із
спеціально обладнаною трасою та трамплінами, професійних інструкторів, два
підйомники та прокатний пункт лижного спорядження й квадроциклів,
комфортабельні готелі та мережу ресторанів.
На Черкащині є база для підготовки спортсменів-олімпійців та
проведення тенісних турнірів світового рівня, а також можливість не лише
відпочити в комфортних умовах на березі річки Дніпро, а й пограти у великий
теніс на 11 професійних кортах та зайнятися яхтингом.
Черкаська область − це поєднання комфорту, активного відпочинку
та неймовірної природи.
Але це ще не все… У Черкаській області є багато цікавого,
захоплюючого та неймовірного!
Більше ТУТ: tourismincherkasyregion.gov.ua

