
Мамаєва Слобода

Козацьке селеще



Мамаєва Слобода

В Києві – за 7 км від Хрещатика, над  витоком річки Либідь, 
розкинулись 98 об`єктів «Мамаєвої Слободи».

Відразу за  брамою козацького селища Ви перенесетесь у 
козацьку добу, відвідаєте  козацьку дерев’яну церкву



Мамаєва Слобода

Покрова Пресвятої Богородиці, садиби титаря, гончара, 
коваля, козаків-джур, ворожки, покатаєтесь верхи на конях, 

познайомитесь із давніми ремеслами та історичною 
українською кухнею в  «Шинку - Коса над чаркою». 

Помандрувавши, Ви переконаєтесь на віч: 
«Ucraina – terra cossacorum» - «Україна – земля козаків».



Мамаєва Слобода

• Екскурсії козацьким селищем «Мамаєва Слобода» 
(українською, російською, англійською мовами)

• Святкування дитячого Дня народження

• Відтворення української народної казки - «Казкова хатина» 

• Зоопарк домашніх тварин

• Відтворення українських традицій та обрядів згідно 
календарного циклу
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• Проведення культурно-мистецьких заходів

• Відпочинок на природі в урочищі обіч історичного витоку 
річки Либідь

• Комплексні обіди для дітей в ресторані української кухні 
“Шинок – Коса над чаркою” 

• Виступи козаків: Кінне козацьке шоу «Українські козаки»
або виступ козаків без коней (шаблі, батоги)
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• Уроки народознавства та майстер-класи з народних ремесел: 

- ковальство (на території працює справжня кузня)
- кулінарні: ліплення вареників; жайворонків; печатних медових пряників 
- виготовлення медової воскової свічки (свічникарство)
- виготовлення народної ляльки-мотанки
- писанкарство 
- стрільба з лука
- фехтування на шаблях
- майстер-клас із танців
- катання на коні
- катання на возі
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• Екскурсії (вартість)
Українською мовою:
Група до 17 осіб – 340 грн. Для групи понад 17 осіб – по 20 грн. з особи.
Англійською, російською мовами:
Група до 10 осіб – 400 грн. Для групи понад 10 осіб – по 40 грн. з особи.
Увага! Після 17:00 вартість екскурсії збільшується на 50%.

Вартість вхідного квитка оплачується окремо
Замовлення екскурсій: 066–091-10–76, 044–361-98–48













































Контакти
03061 м. Київ, вул. Михайла Донця, 2 (Відрадний)

Замовлення екскурсій: 044 361 98 48, 066 091 10 76
Дитяче свято: 044 361 98 48, 066-728-00-34
Корпоративний відділ: 044 361 98 48, 066 091 12 79

mamayevasloboda@gmail.com
www.mamajeva-sloboda.ua

http://www.mamajeva-sloboda.ua/

