
Канікули у «Софії Київській» 
 
Малечу і підлітків, а також усіх, хто почувається дітьми шкільного віку, запрошуємо на 
весняних канікулах відвідати Національний заповідник «Софія Київська». Тут кожен 
знайде собі розвагу до смаку: візьме участь у захоплюючому квесті чи екскурсії, створить 
власноруч арт-об’єкт на майстер-класі, перегляне театральну виставу чи змагання з 
історичного фехтування. Зустрічайте весну в «Софії Київській»! 

 
 

 
Дата  

 
Назва заходу 

 
Опис 

Час та місце 
проведення 

 
Примітки 

 

21.03. 
 

Квест «Таємниці 
палацу 
митрополитів» 

У таємничому 
старовинному будинку діти 
мають знайти зниклий 
ключ XVIII cт., яким у 
давнину відкривали палац 
його господарі – київські 
митрополити. Учасники 
квесту пройдуть шляхом, 
котрим потрапляли до 
свого палацу митрополити, 
дізнаються, як вони жили і 
чим займалися, побувають 
у кімнатах, до яких 
зазвичай не пускають 
відвідувачів, виконають 
цікаві та пізнавальні 
завдання. Переможець 
отримує змогу власноруч 
відкрити та закрити 
стародавній палац. 
 

14.00–14.45 
Будинок 
митрополита 

7–12 років 
30 грн 
(044) 270-55-73 

Арт-студія. 
«Софійські 
орнаменти» 
 

Щосуботи учасники 
приходять до заповідника, 
щоб оволодіти технікою 
народного розпису,  
засвоїти прийоми 
орнаментальних 
композицій, навчитися зі 
смаком поєднувати 
кольори. На відвідувачів 
чекає подорож однією з 
пам’яток  Заповідника. 

15.00–17.00 
Хлібня 

Для дорослих і 
дітей 
45 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 717-09-59 



 «Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

Під час екскурсії 
Кирилівською церквою діти 
дізнаються про сюжети 
християнських свят, 
відтворені у настінних 
розписах, а також про 
народні повір’я та 
прикмети, пов’язані з 
відповідною святковою 
датою. Потім – змагання-
вікторина та майстер-клас, 
після якого кожен учасник 
забере з собою власноруч 
зроблену великодню 
листівку. 
 
 

15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

 Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

У цьому квесті на капітанів 
команд покладено 
особливу відповідальність: 
слухаючи розповідь 
екскурсовода, вони мають 
робити в «бортовому 
журналі» позначки й 
занотувати підказки, що 
згодом допоможуть 
гравцям упоратися з 
завданнями та здобути 
найвищу кількість балів. 
Найуважніші отримають 
нагороди! А після змагання 
учасникам ще належить 
скласти з набору літер 
загадкове слово. 
 
 

13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

22.03 Костюмована 
екскурсія 
«Прогулянка 
палацом XVIII 
століття» 

Чудова нагода поринути у 
величну епоху 
Гетьманщини! 
Екскурсоводи, одягнені у 
строї козацької старшини, 
поведуть вас просто у 
загадкове XVIII cт. – добу 
козацького бароко. Під час 
екскурсії ви оглянете 
Будинок митрополита та 
куточки території Софії 
Київської, які зазвичай  
закриті для відвідування. 
 

14.00–15.30 
Будинок 
митрополита 
 

Для дорослих і 
дітей 
40 грн. 
(дорослий), 
20 грн. 
(дитячий) 
(044) 270-55-73 



 «Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

 Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

23.03 Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

На стародавньому пагорбі, 
що здіймається над 
Подолом учасники квесту 
оглянуть Андріївську 
церкву, а також 
розташовані поблизу від 
неї пам’ятки архітектури та 
інші цікавинки. Після цього 
їм запропонують виконати 
творчі завдання, 
розгадуючи ребуси та 
логічні загадки. Така 
пізнавальна гра – чудова 
нагода для батьків 
провести час разом із 
дитиною та поспілкуватися. 
Тож приходьте всією 
родиною! 
 

11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Архітектура 
бароко для дітей 
 

Під час екскурсії 
Андріївською церквою діти 
в доступній формі 
знайомляться з 
особливостями стилю 
бароко, довідаються назви 
архітектурних елементів. 
Щоб закріпити отримані 
знання, діти зроблять 
колаж з видом Андріївської 
церкви. 

14.00–14.45 
Андріївська 
церква 

7–12 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

24.03. «Паперовий 
балет»  
майстер-клас 
 

Діти за допомогою майстра 
зроблять яскравих та 
граційних  ляльок. Паперові 
танцівниці стануть не лише 
цікавою іграшкою, а також 
чарівною прикрасою вашої 
оселі  

14.00 
Хлібня 
 

Вік учасника: 
7+ 
За попереднім 
записом 
45 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 



Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Таємничий світ 
біблійних рослин 

Що символізували ті чи ті 
квіти у давнину? Як 
промовляли зображення 
рослин до людей 300 років 
тому? Що означали 
зображення квітів на давніх 
іконах? Шедевр барокової 
архітектури, Андріївська 
церква, відкриє таємниці 
рослинних мотивів 
оздоблення інтер’єру. 
Учасники також виконають 
ігрові завдання, а 
насамкінець зроблять 
квітку лілеї (один із 
найважливіших давніх 
символів!) у техніці оріґамі. 

14.00–15.30 
Андріївська 
церква 

9–15 років 
60 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

 «Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68; 
468-11-26 

 Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

25.03. Шукаємо 
давньоруські 
скарби 

Виставка археологічних 
знахідок давньоруської 
доби надихне юних 
відвідувачів на пошуки 
скарбів, а працівники 
заповідника радо їм у 
цьому допоможуть. Кожен 
матиме нагоду 
випробувати себе в ролі 
археолога! Діти дізнаються, 
як проводять розкопки, 
отримають справжні 
інструменти, якими 
користуються археологи, і 
навіть спецодяг. На моделі 
археологічної ділянки діти 
власноруч проведуть 

14.00 
Трапезна 

до 10 років. 
Попередній 
запис 
обов’язковий. 
30 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 



розкопки та знайдуть скарб 
– копії давньоруських 
гривень та хрестиків, 
уламки кераміки. Керамічні 
знахідки мають бути 
«науково опрацьовані»: 
юні археологи розкладуть 
їх за кольором та фактурою 
і зафіксують у малюнках – 
наче на справжніх 
розкопках! 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Янгол – мій 
небесний 
охоронець 
 

Під час короткої (20 хв.) 
екскурсії діти дізнаються 
про історію та декоративне 
оздоблення Андріївської 
церкви, а також про 
небесну ієрархію янголів. 
Після екскурсії – творче 
заняття, під час якого діти 
власноруч створять образ 
янгола з картону. 

14.00–14.45 
Андріївська 
церква 

7–12 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

26.03. Квест «Таємниці 
палацу 
митрополитів» 

 14.00–14.45 
Будинок 
митрополита 

7–12 років 
30 грн 
(044) 270-55-73 
 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 
 

Таємничий світ 
біблійних рослин 

 14.00–15.30 
Андріївська 
церква 

9–15 років 
60 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

 Освітньо-
пізнавальна 
програма та 
майстер-клас 
«Софійські 
оригамі» 

Разом з організатором діти 
пройдуть таємничими 
стежинами і побачать те, 
чого не бачать звичайні 
відвідувачі. Під час 
екскурсії діти дізнаються 
про значення символів, 
прихованих  у стародавній 
архітектурі. А після цікавої 
та незвичної екскурсії  
зроблять власні символічні 
вироби в техніці орігамі. 

15.00 
Софійський 
собор 

Вік учасника 7+ 
За попереднім 
записом  
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 



 Машина часу: 
зупинка «Давній 
Київ» 

У ході захоплюючої гри діти 
не лише дізнаються, як 
було засновано Київ, 
запроваджено 
християнство, збудовано 
перші храми, але й 
відчують себе мешканцями 
давнього міста. Учасники 
квесту навчаться писати 
давньоруські літери на 
воскових дощечках, 
зберуть пазли із 
зображеннями давніх 
київських споруд, а ще – 
отримають на згадку 
«княжу грамоту». 

13.00 
Трапезна 

7–13 років 
30 грн 
(044) 279-22-56 

27.03. 
 

Освітньо-
пізнавальна 
програма та 
майстер-клас 
«Малюємо 
ангела» 
 

Під час заняття діти 
відвідають Софійський 
собор і дізнаються, як 
малювали янгола 1000 
років тому. А після екскурсії 
під керівництвом майстра 
вчитимуться живопису на 
склі й створять власні 
яскраві образи ангелів. 

12.00 
Софійський 
собор 
 

Вік учасника: 
6+ 
За попереднім 
записом  
39 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 
 

Квест «Таємниці 
давніх стін» 
 

У самому серці сучасного 
Києва можна поринути 
углиб віків і пережити 
захоплюючі пригоди, адже 
кожна давня споруда несе 
у собі загадки та 
несподіванки. Учасники 
квесту оглядають пам'ятки 
заповідника, вибудовуючи 
свій маршрут за допомогою 
карти-схеми та розгадуючи 
ребуси, шифри й логічні 
загадки. І самі не 
помічають, як дізнаються 
безліч цікавих речей! 

15.00 
Софійський 
собор 
 

Вік учасника: 
8+ 
За попереднім 
записом  
30 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 

«Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 



Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Янгол – мій 
небесний 
охоронець 
 

 14.00–14.45 
Андріївська 
церква 
 

7–12 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

28.03. 
 

Квест «Таємниці 
давніх стін» 

 12.00 
Софійський 
собор 

Вік учасника: 
10+ 
За попереднім 
записом  
30 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

«Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

Янгол – мій 
небесний 
охоронець 
 

 14.00–14.45 
Андріївська 
церква 
 

7–12 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 



29.03 
 
 
 
 
 
 

Квест «Таємниці 
давніх стін» 

 15.00 
Софійський 
собор 

Вік учасника 
10+ 
За попереднім 
записом  
30 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 
 

Таємничий світ 
біблійних рослин 
 

 14.00–15.30 
Андріївська 
церква 

9–15 років 
60 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

 «Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

 Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

30.04 Таємниці палацу 
митрополитів  
 

 14.00–14.45 
Будинок 
митрополита 

7–12 років 
30 грн 
(044) 270-55-73 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Архітектура 
бароко для дітей 
 

 14.00–14.45 
Андріївська 
церква 

7–12 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 



31.04 Костюмована 
екскурсія 
«Прогулянка 
палацом XVIII 
століття» 

 14.00–15.30 
Будинок 
митрополита 
 

Для дорослих і 
дітей 
40 грн. 
(дорослий), 
20 грн. 
(дитячий) 
(044) 270-55-73 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Таємничий світ 
біблійних рослин 

 14.00–15.30 
Андріївська 
церква 

9–15 років 
60 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

 «Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

 Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

1.04. Освітньо-
пізнавальна 
програма та 
майстер-клас 
«Малюємо 
ангела» 
 

 15.00 
Софійський 
собор 

Вік учасника: 
6+ 
За попереднім 
записом  
30 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Янгол – мій 
небесний 
охоронець 
 
 

 14.00–14.45 
Андріївська 
церква 
 

7–12 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

2.04 Машина часу: 
зупинка «Давній 
Київ» 

У ході захоплюючої гри діти 
не лише дізнаються, як 
було засновано Київ, 
запроваджено 
християнство, збудовано 
перші храми, але й 
відчують себе мешканцями 

13.00 
Трапезна 

7–13 років 
30 грн 
(044) 279-22-56 



давнього міста. Учасники 
квесту навчаться писати 
давньоруські літери на 
воскових дощечках, 
зберуть пазли із 
зображеннями давніх 
київських споруд, а ще – 
отримають на згадку 
«княжу грамоту». 

«Арт-бук» 
Культурно-
пізнавальна 
програма до 
Міжнародного 
дня дитячої 
книги 
 

На відвідувачів чекають 
справжні пригоди у 
пошуках книжкових скарбів 
– від княжої доби до 
сучасності. Кожному 
учаснику залишиться на 
згадку розписана 
власноруч глиняна 
плакетка. 

14.00. Хлібня Для дітей та 
дорослих. 
За попереднім 
записом 
45 грн 
(044) 278-20-83,  
(050) 717-09-59 
 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Таємничий світ 
біблійних рослин 

 14.00–15.30 
Андріївська 
церква 

9–15 років 
60 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

 Освітньо-
пізнавальна 
програма та 
майстер-клас 
«Софійські 
оригамі» 

 13.00 
Софійський 
собор 

Вік учасника: 
7+ 
За попереднім 
записом  
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 

3.04. Шукаємо 
давньоруські 
скарби  

Виставка археологічних 
знахідок давньоруської 
доби надихне юних 
відвідувачів на пошуки 
скарбів, а працівники 
заповідника радо їм у 
цьому допоможуть. Кожен 
матиме нагоду 
випробувати себе в ролі 
археолога! Діти дізнаються, 
як проводять розкопки, 
отримають справжні 
інструменти, якими 
користуються археологи, і 
навіть спецодяг. На моделі 
археологічної ділянки діти 
власноруч проведуть 
розкопки та знайдуть скарб 

12.00 
Трапезна 
 

Вік учасника: 
до 10 років. 
За попереднім 
записом 
30 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 
 



– копії давньоруських 
гривень та хрестиків, 
уламки кераміки. Керамічні 
знахідки мають бути 
«науково опрацьовані»: 
юні археологи розкладуть 
їх за кольором та фактурою 
і зафіксують у малюнках – 
наче на справжніх 
розкопках! 
 

Пізнавальна 
програма 
«Таємниці 
бабусиної 
скрині» 
 

В оточенні старовинних 
скринь та побутових речей, 
що у них зберігалися, так 
легко уявити життя наших 
предків! У ході програми 
діти дізнаються чимало 
нового про національний 
побут і звичаї, 
декоративно-ужиткове 
мистецтво і традиційні 
ремесла. А ще учасники 
матимуть нагоду взяти 
участь у командних 
змаганнях ерудитів та 
рольових іграх, одягти 
манекен у народне 
вбрання, щоб точно 
запам’ятати, як 
називаються різні 
предмети одягу і для чого 
вони призначені. 
 

14.00 
Хлібня 
 

Для дорослих і 
дітей за 
попереднім 
записом 
30 грн 
(044) 278-20-83,  
(050) 717-09-59 
 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Архітектура 
бароко для дітей 
 

 14.00–14.45 
Андріївська 
церква 
 

7–12 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

 «Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 



 Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68; 468-
11-26 

4.04. Майстер-клас з 
писанкарства 
 «Зашифроване 
письмо» 
 

Учасник матиме 
можливість власноруч 
розмалювати писанку, 
познайомитися з видами 
розпису і їх символікою. 

12.00 
 Хлібня 
 

Для дорослих і 
дітей за 
попереднім 
записом 
45 грн 
(044) 278-20-83,  
(050) 717-09-59 

Квест «Таємниці 
давніх стін» 
 

У самому серці сучасного 
Києва можна поринути 
углиб віків і пережити 
захоплюючі пригоди, адже 
кожна давня споруда несе 
у собі загадки та 
несподіванки. Учасники 
квесту оглядають пам'ятки 
заповідника, вибудовуючи 
свій маршрут за допомогою 
карти-схеми та розгадуючи 
ребуси, шифри й логічні 
загадки. І самі не 
помічають, як дізнаються 
безліч цікавих речей! 
 

15.00 
Софійський 
собор 
 

Вік учасника: 
8+ 
За попереднім 
записом 
30 грн 
(044) 278-20-83, 
(050) 353-76-10 
 

Арт-студія. 
 «Писанка – 
символічні 
розписи» 

Цього разу кожен матиме 
нагоду створити «вічну» 
писанку –  прикрасити 
дерев’яне яєчко 
декоративним розписом. 

15.00 – 17.00 
Хлібня 
 

Для дорослих і 
дітей за 
попереднім 
записом 
45 грн 
(044) 278-20-83,  
(050) 717-09-59 

Квест 
«Знайомтесь, 
наші сусіди!» 

 11.30–12.15 
Андріївська 
церква 

7–13 років 
30 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

Таємничий світ 
біблійних рослин 
 

 14.00–15.30 
Андріївська 
церква 
 

9–15 років 
60 грн 
(044) 278-12-21, 
(044) 278-58-61 

 «Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  



вул. Олени 
Теліги, 12 

468-11-26 

 Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

5.04. «Зашифроване 
письмо» 
Майстер-клас з 
розпису писанки 
 
 

 12.00  
Хлібня 
 

Для дорослих і 
дітей за 
попереднім 
записом 
45 грн 
(044) 278-20-83,  
(050) 717-09-59 

Костюмована 
екскурсія 
«Прогулянка 
палацом XVIII 
століття» 

 14.00–15.30 
Будинок 
митрополита 

Для дорослих і 
дітей 
40 грн. 
(дорослий), 20 
грн. (дитячий) 
(044) 270-55-73 

 «Весняні свята 
на стародавніх 
фресках» 

 15.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

 Квест «Загадки 
Кирилівської 
церкви» 

 13.00 
музей 
«Кирилівська 
церква», 
вул. Олени 
Теліги, 12 

Для дорослих і 
дітей 
30 грн. 
417-22-68;  
468-11-26 

Місце проведення : 
Національний заповідник «Софія Київська», вул. Володимирська, 24.  
Музей «Андріївська церква», вул. Андріївський узвіз, 23. 
Музей «Кирилівська церква», вул. Олени Теліги, 12. 


