Галицький національний природний парк, сплав по р. Лімниця
Екологічна подорож Галицьким НПП (2 дні)
Тривалість: 2 дні/1 ніч
Основний маршрут: Галич – Межигірці – Поділля – Крилос – Галич – сплав Лімницею - Галич
Місце збору групи: 19.09.2015р., 05:20, м. Галич, Івано-Франківська обл., залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 20.09.2015 р., 22:00, м. Галич, Івано-Франківська обл., залізничний вокзал
Галицький національний природний парк розташований на межі двох географічних регіонів: Українських Карпат (область
Передкарпаття) та південно-західної частини Східно-Європейської рівнини (область Опілля Західноукраїнської провінції
Лісостепової зони). Завдяки такому розташуванню для території характерний велике ландшафтне та біологічне різноманіття.
Крім того, на території парку збереглась велика кількість історично-архітектурних пам’яток, що вражають свою старовиною та
красою, і тому, беззаперечно варті уваги.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: Національний заповідник «Давній Галич», урочище «Камінь», музей природи
Галицького НПП, р. Лімниця.
ПРОГРАМА
1 день, 19.09.2015

Збір групи: 19.09.2015 р., м. Галич, залізничний вокзал, час: 05:20

Національний заповідник «Давній Галич»
Відвідування великого культурно-освітнього і науково-дослідного закладу, до складу якого входять церкви Св.
Пантелеймона (ХІІ ст.), Різдва Христового (ХІV-ХVІ ст.), Успіння Пресвятої Богородиці (ХVІ ст.), костел та монастирський
комплекс Кармелітів (ХVІІ ст.), легендарна Княжа криниця, фундаменти величного кафедрального Успенського собору (ХІІ ст.)
з місцем поховання князя Ярослава Осмомисла та каплицею Св. Василія (ХV ст.). У селі Крилос, яке знаходиться на території
заповідника, збереглася система оборонних споруд з кількома рядами потужних валів.

Замкова гора
Окремої уваги заслуговує Замкова гора у Галичі, де у давні часи існувала оборонна фортеця, як вважають історики,
найдавніша і найбільш укріплена на території Галичини. Датують Галицький замок, як кам’яну споруду XIV століттям, але ще
перед його появою існувало дерев’яне укріплення, що виникло у XII ст. Протягом історії замок зазнавав частих нападів та
перебудов, а сьогодні він входить до складу Національного заповідника «Давній Галич».

Межигірці
Неподалік від села Міжгірці розташоване урочище «Камінь», унікальний природний об’єкт, де на поверхню виходять
рідкісні гіпсові та алебастрові відслонення, формування гіпсових скель, що мають першочергове природоохоронне значення на
території Галицького національного природного парку.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).
2 день, 20.09.2015

Сніданок
Виселення з готелю.

Галицький національний природний парк
Відвідування Галицького НПП, співробітники якого ознайомлять відвідувачів з діяльністю парку. Вартий уваги музей
природи, один із найсучасніших природознавчих музеїв в Україні, у кількох залах якого розкриті таємниці місцевої флори та
фауни.

Інструктаж з техніки безпеки на воді, тренування

Сплав по р. Лімниця
Сплав по надзвичайно мальовничій річці, правій притоці Дністра. Лімниця вважається однією із найчистіших річок у Європі,
для неї характерні невеличкі перекати, місцями швидка течія та круті повороти, тому тут потрібні максимальна увага та
зосередженість.
Трансфер на залізничний вокзал Галича.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
оренда водного спорядження (катамарани, рафти)
харчування (1 сніданок);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд із Галича;
вхідні квитки;
обіди та вечері.

Примітка.
Переїзд Київ – Галич можливий наступним чином: поїздом №43 «Прикарпаття», з Києва 18.09.2015 р. відправлення о 18:49,
прибуття у Галич 19.09.2015 р. о 05:11
Переїзд Галич - Київ можливий наступним чином: поїздом №43 «Прикарпаття» , із Галича 20.09.2015 р. відправлення о 22:28,
прибуття у Київ 21.09.2015 р. о 08:46

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

