Подільські Товтри: коралові рифи минулого
Екологічна подорож Поділлям (2 дні)
Тривалість: 2 дні/1 ніч
Основний маршрут: Кам’янець-Подільський – Бакота – Китайгород – Устя – Вербка – Нігин – Сатанів - Медобори - Гримайлів
– Кам’янець-Подільський
Місце збору групи: 27.06.2015р., 05:40, м. Кам’янець-Подільський, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 28.06.2015 р., 23:00, м. Кам’янець-Подільський, залізничний вокзал
Про унікальність та неповторність української природи та історії яскраво свідчить Поділля, яке славиться чудовими
природними дивами: мальовничі каньйони річок Дністер та Смотрич, фантастична Бакотська затока, доісторичні вапнякові гори
Подільських Товтр допоможуть відчути всю красу Поділля. Унікальні вапнякові гори, утворені 15-20 мільйонів років тому у
вигляді підводних бар'єрних рифів на дні теплого Сарматського моря сьогодні являють собою мальовниче горбисте пасмо
Подільських Товтр з різноманітними формами вивітрювання скель, вертикальними карстовими печерами, своєрідним
ландшафтом у вигляді гір-останців. Більша частина Товтр покрита лісами з різноманітним багатством реліктових, ендемічних і
лікарських рослин. Подорож Національним природним парком «Подільські товтри» розширить наші уявлення про невичерпне
джерело природнього багатства української землі.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: Товтрівський кряж, Бакотський печерний монастир над Дністром, унікальне
Китайгородське відслонення, залишки древнього коралового рифу та скельні відслонення, червонокнижні рослини, каньйони
річок Дністер, Збруч, Смотрич.
ПРОГРАМА
1 день, 27.06.2015

Збір групи: 27.06.2015 р., м. Кам’янець-Подільський, залізничний вокзал, час: 05:40
Переїзд у Бакоту.

Китайгород
Огляд всесвітньо відомого Китайгородського відслонення. Унікальність цього природного утворення полягає у тому, що тут
можна побачити повний розріз відкладів силурійського періоду, а також девонські породи; вік відкладень просто вражає – 400600 мільйонів років. Пам’ятка входить до заповідної зони НПП «Подільські товтри».

Бакота
Відвідування популярного серед туристів екскурсійного об’єкта – Бакоти. Саме так називають цю живописну місцевість за
назвою села, що існувало до 1981 року (до будівництва Новодністровської ГЕС). Бакотська затока вражає красою та
мальовничістю, природа тут надзвичайно красива, а клімат прирівнюють до середземноморського. Ще здавна це місце
приваблювало до себе мешканців, які ще в часи Київської Русі заснували тут поселення, приблизно в той же період було
створено скельний монастир.

Китайгород
Огляд всесвітньо відомого Китайгородського відслонення. Унікальність цього природного утворення полягає у тому, що тут
можна побачити повний розріз відкладів силурійського періоду, а також девонські породи; вік відкладень просто вражає – 400600 мільйонів років тому. Пам’ятка входить до заповідної зони НПП «Подільські товтри».

Вербка
Знайомство з ботанічним заказником «Товтра Вербецька», що входить до складу природно-заповідного фонду України. На
території заказника можна побачити рідкісні представники рослинного світу, серед яких лощиця дністровська, горицвіт
весняний, ковила волосиста та інші. Спостерігаємо також за мальовничим пасмом подільських товар.

Нігин
Екскурсія ще однією природоохоронною територією – Циківським ландшафтним заказником. Серед рослин тут трапляються
занесені до Червоної книги України гніздівка звичайна, бруслина карликова, скополія карніолійська. Природною окрасою
заказника є мальовничий каньйон річки Смотрич.

Сатанів
Короткий огляд невеличкого містечка Сатанів, багатого на історико-культурні пам’ятки, серед яких знайомимось із замком,
комплексом Свято-Троїцького монастиря, синагогою. У Сатанові є також природоохоронні пам’ятки, це ландшафтний парк
«Сатанівська перлина», а також ботанічний заказник «Сатанівська дача».
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).

2 день, 28.06.2015

Сніданок.
Виселення з готелю.

Медобори (Подільські товтри)
Унікальність Товтрівського кряжу полягає в тому, що це гірське пасмо виникло не внаслідок тектонічних рухів (як при
утворенні інших гірських систем на планеті), а в результаті відкладень скелетів давніх організмів: молюсків, коралів та ін.
В давні часи тут було Сарматське море, а Медобори – це фактично кораловий риф, який під час горотворення у Карпатах
піднявся з моря разом з Подільською височиною. Сьогодні Товтри тягнуться територією Львівської та Тернопільської областей, а
загальна довжина кряжу становить близько 200 кілометрів.

Гримайлів
Окрасою містечка є Гримайлівський ландшафтний парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва XIX ст. На території парку
ростуть справжні дерева-велетні висотою понад 20 метрів. Гримайлів відомий також тим, що тут народився відомий український
вчений Іван Павлович Пулюй, винахідник Х-променів, що зараз називають рентгенівськими.

Екскурсія «Старий Кам’янець»
В теперішній час Кам'янець-Подільський можна розділити умовно на дві частини: Нове місто, характерне університетами,
численними готелями, зеленими парками і розважальними закладами та Старе місто, зі всіх сторін оточене глибоким
кам'янистим каньйоном ріки Смотрич, із цілими кварталами, які забудовувались протягом останнього тисячоліття
представниками аж семи різних національностей: поляками, українцями, литовцями, росіянами, вірменами, євреями та турками.
Завдяки унікальному поєднанню містобудівної архітектурної, історичної спадщини Старого міста з ландшафтом каньйону р.
Смотрич «Культурний ландшафт в м. Кам'янці-Подільському» визначено кандидатом до Списку світової культурної спадщини
ЮНЕСКО.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
харчування (1 сніданок);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд із Кам’янець-Подільського;
обіди та вечері.

Примітка.
Переїзд Київ – Кам’янець-Подільський можливий наступним чином: поїздом №139, з Києва 26.06.2015 р. відправлення о 21:11,
прибуття у Кам’янець-Подільський 27.06.2015 р. о 05:34
Переїзд Кам’янець-Подільський - Київ можливий наступним чином: поїздом №118 «Буковина», із Кам’янець-Подільського
28.06.2015 р. відправлення о 23:48, прибуття у Київ 29.06.2015 р. о 08:05

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

