7 чудес України: Гранітно-степове Побужжя
Комбінована програма подорожі територією Гранітно-степового Побужжя (7 днів)
Програма розрахована для мандрівників, що надають перевагу не лише пасивному спогляданню історичних та
природних об’єктів з вікна автобуса, а справжньому, активному відпочинку.
Третя за довжиною річка України – Південний Буг, гранітні каньйони Мертвоводу та Арбузинки не залишать байдужими
жодного мандрівника, і все це - у подорожі регіональним ландшафтним парком «Гранітно-степове Побужжя». Теплий клімат,
чудові краєвиди, багата флора та фауна, стародавня історія, своєрідна енергетика, місця, не зіпсовані цивілізацією додадуть
Вашій подорожі незабутніх вражень.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА
1-4 день

Виїзд з Києва, переїзд до р. Південний Буг.
Інструктаж з техніки безпеки, тренування.
 Сплав по р. Південний Буг (подорож по річці відбувається там, де на поверхню виходить найдавніше в Україні
геологічне утворення – Український кристалічний щит. Ця місцевість належить до регіонального ландшафтного парку
«Гранітно-степове Побужжя», створеного з метою збереження унікальних природних комплексів та історичних
ландшафтів, що формувались тут впродовж десятків мільйонів років).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
5 день

Сніданок.
Початок велосипедної мандрівки:

Мигія (відвідування колишнього гранітного кар’єру, огляд неперевершених скельних утворень та бурхливих порогів на
р. Південний Буг).

Національний природний парк «Бузький Гард» (огляд заповідного урочища, колишнього центру Бугогардівської
паланки Війська Запорозького).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
6 день

Сніданок.

Продовження велосипедної мандрівки:

Каньйон річки Арбузинка (подорож вздовж каньйону р. Арбузинка, яка немов би прорізала тверді гранітні породи,
сформувавши дуже красивий каньйон, проїзд через заповідне урочище «Трикратський ліс», де можна побачити
різноманітні насадження, зокрема дуби віком близько 200 років).

Каньйон річки Мертвовод (у давнину річка Мертвовод називалась «Ексампей», у перекладі – «мертва вода». Таку
назву річка отримала через гіркий присмак води, викликаний наявністю у ній сірководню. Подорож вздовж каньйону
Мертвоводу принесе справжнє естетичне задоволення від споглядання мальовничої місцевості).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
7 день

Сніданок.
Екскурсія:

Музей ракетних військ стратегічного призначення (колишня секретна військова база для запуску ядерних ракет,
єдиний подібний у світі музей розташований у США).
Повернення у Київ.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – у розділі «Інформація.
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