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Екскурсійний маршрут по місту Рівне : „Історичний центр Рівного”

  

Тривалість екскурсії: 2 год.15 хв.;

  

Маршрут екскурсії: площа Театральна, вулиці: Замкова, Драгоманова, Паркова, Чорнов
ола, Соборна, майдан Незалежності, площа Театральна.

  

Об”єкти показу: сквер та пам”ятник Марії Рівненській (Несвицькій); вулиця Замкова
(Перша вул.нська електростанція); Рівненський краєзнавчий музей(колишня гімназія);
вулиця Драгоманова,17 (“оранжерея” будинок вчителів гімназії; парк культури і
відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (адміністративний будинок парку – колишня “
Гірка”); пам’ятник Т.Г.Шевченку в парку ім.Т.Г.Шевченка; майдан Незалежності;
пам’ятник Т.Г.Шевченку; колона Божої Матері;Свято-Воскресенський собор; Театральна
площа; Рівненський обласний академічний український
музично-драматичний театр; пам’ятник Уласу Самчуку.

  

  

Екскурсійний маршрут по місту Рівне : „Дорога до храму”

  

Тривалість екскурсії: 2 год.15 хв.;

  

Маршрут екскурсії: проспект Миру ( готель „ Мир”, вулиці: Шевченка, С.Петлюри,
Соборна, Шкільна,Соборна, Князя Володимира.

  

Об”єкти показу: Свято-Успенська церква,Свято-Воскресенський собор;колишня
головна єврейс ька синагога, зал органної і камерної музики(колишній
римо-католицький костел Святого Антонія), костел Петра і Павла, Свто-Стефанівська
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церква, Свято-Покровський кафедральний собор.

  

  

Екскурсійний маршрут по місту Рівне : „ Рівне – вчора, сьогодні, завтра”

  

Історія Рівного сягає глибокої давнини. Поблизу села Бармаки знайдені залишки житла
прадавніх людей, яким понад 15 тисяч років. Більше двох тисяч років тому на території
сучасного міста
осіли, вкоренились і стали визначним європейським
чинником племена слов»ян.

  

Свого розквіту в середні віки місто досягло за часів правління Марії Несвицької, яка
домоглася для Рівного Магдебурського права. Тут вирувало торгівельне життя, щорічно
проводилось декілька традиційних ярмарків.

  

Сучасне місто- загальноосвітні та вищі навчальні заклади, число, яких щороку зростає,
заклади охорони здоровя, підприємства різних галузей і типів, памятники історії,
культури, архітектури різних поколінь та епох. І, звичайно, талановиті, працьовиті,
гостинні люди, які завжди радо зустрічають гостей.

  

  

Екскурсійний маршрут по місту Рівне : „Пам’ятка садово-паркового мистецтва – парк
ім. Т. Шевченка”

  

Парк ім. Т.Шевченка – улюблене місце відпочинку рівнян, пам’ятка паркового мистецтва.
Він і сьогодні дивує своїми затишними алеями, витворами природи та людини. В парку
концертні, спортивні та дитячі майданчики.
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