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На ряду з іншими видами туризму, велика робота проводиться для розвитку
ностальгічного туризму в місті Корець та Корецькому районі. Зокрема, налагоджено
тісну співпрацю з Корецьким єврейським товариством в Ізраїлі та за кордоном. Члени
товариства – євреї, вихідці з м. Корець та їх нащадки, що мешкають в Ізраїлі, Канаді та
США, які щороку приїжджають, щоб відвідати могили своїх предків.
На території Корецького району розташовані такі місця поховання єврейського
населення в період Голокосту: в с. Козак (братська могила в с. Козак знаходиться за 5
км від Корця. В цілому в могилах покоїться 4500 жорстоко вбитих євреїв) та біля с.
Невірків. А також в сусідньому Новоград-Волинському районі - в урочищі Шитня
(поховано кілька сотень корецьких євреїв, які були вбиті німцями у 1941 році) та с.
Суховоля (в лісі в с. Суховоля покоїться 120 корецьких євреїв, які були вбиті німцями в
1941 році).
Основні характеристики:
Тип маршруту: екскурсійний, ностальгічний.
За типом пересування: автомобільний.
За складом групи: змішаний.
За віком: універсальний.
Вплив сезону: відсутня сезонна складова.
Заявлені відстані:
м. Корець – с. Невірків – 37 км (~ 40 хв. автотранспортом, траса Е 40, М 06).
м. Корець – урочище Шитня (~ 5 км (10 хв. автотранспортом) – с. Суховоля (21 км, 30 хв.
автотранспортом).
м. Корець – с. Козак (10 км, 20 хв. автотранспортом).
Схема маршруту:
1-й напрямок: м. Корець – єврейське поховання с. Невірків.
2-й напрямок: м. Корець – урочище Шитня – с. Суховоля.
3-й напрямок: м. Корець – с. Козак.
Програма маршруту:
Зустріч екскурсійної групи біля Корецького районного історичного музею.
Переїзд до поховання в с. Невірків (розповідь про історію єврейства с. Великі Межирічі).
Повернення до м. Корця.
Переїзд до урочища Шитня та села Суховоля. Повернення до м. Корця.
Переїзд в с. Козак. Повернення до м. Корця.
Харчування в м. Корець.
Специфікою маршруту є бажання туриста відвідати всі чи окремі поховання. Тому цей
маршрут є базовим, і буде модифікуватись за бажанням туриста.
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