Надслучанська Швейцарія
Екологічна подорож по Житомирському Поліссі (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2 ночі
Основний маршрут: Київ – Новоград-Волинський – сплав по ділянці Курчиця – Устя – сплав по ділянці Устя – Соснове – Рівне
- Київ
Місце збору групи: м. Новоград-Волинський, 17.07.2015, 18:50 год., залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: м. Рівне, 19.07.2015, 23:40 год., залізничний вокзал
Мальовниче і загадкове Полісся... Край багатої історії та природи, який ще й тепер зберігає багато таємниць. Вода є
неодмінним його атрибутом і окрасою у вигляді боліт, озер і рік, оповитих легендами. З давніх-давен люди оселились на їх
берегах і протягом віків тут творилася значна частина української історії, що залишила сліди у вигляді давніх городищ, замків і
фортець. Один із найцікавіших наших маршрутів, що пролягає цим краєм, проходить мальовничою рікою Случ. У своїй середній
частині річка пересікаю Український кристалічний щит. Трапляються пороги, де ріка має гірський характер, а береги - у вигляді
красивих гранітних скель. Багато місць, які милують око туриста своїм виглядом, з допомогою наших гідів-провідників
поділяться з Вами частинкою своєї історії.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: мальовничі поліські ландшафти, етнографічні знайомства з культурою,
архітектурою, кухнею, традиціями Полісся, Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський», Губківський замок,
давньоруське городище XI-XII ст. в урочищі Вал, ландшафтний заказник «Соколині гори»

ПРОГРАМА
1 день, 17.07.2015
Відправлення з Києва: поїзд 99 "ЗАКАРПАТТЯ", відправлення 17.07.2015 р. о 15:09 год., прибуття у Новоград-Волинський о
18:42 год.
Переїзд Новоград-Волинський – с. Курчиця
Розміщення на ночівлю.
Вечеря.
2 день, 18.07.2015

Сніданок.
Інструктаж з техніки безпеки, початок сплаву.

Сплав по р. Случ
Початок водної подорожі (ділянка Курчиця – Устя), перше знайомство з мальовничою долиною р. Случ, гранітними
утвореннями на її берегах, красивими мішаними лісами, зеленими луками та теплою чистою водою).
Розміщення на ночівлю (намети).
Вечеря.
3 день, 19.07.2015

Сніданок.

Продовження сплаву по р. Случ

Продовження мандрівки в межах Регіонального ландшафтного парку «Надслучанський», названого місцевими жителями
«Надслучанська Швейцарія». Крім того, на маршруті можна ознайомитись з залишками давньоруського городища XI-XII ст. в
урочищі Вал, ландшафтного заказника «Соколині гори» та Губківського замку XVI ст.
Завершення сплаву.
Трансфер на залізничний вокзал м. Рівне
Повернення у Київ, поїзд 98 "СВІТЯЗЬ", відправлення з Рівного о 23:47, прибуття у Київ о 05:57

Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (намети);
оренда водного спорядження (катамарани, рафти)
харчування (2 сніданки, 2 обіди, 2 вечері);
супровід гіда екскурсовода, інструкторів;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

квитки на поїзд.

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі

