Бойківщина: Боржава і Бескиди
Етнографічна пішохідна подорож (5 днів)
Цю етнографічну подорож рекомендуємо тим, хто відчуває себе молодим. Подорож проходитиме Східними Бескидами та
Полонинськими Карпатами, де проживає етнічна група українських горян – бойків. У цьому регіоні виробився своєрідний тип
дерев’яної церковної і домобудівної архітектури.
Переважають у краєвидах вкриті буковими і хвойними лісами гори та вражаючі розлогі полонини. Цікаво спостерігати за
отарами, стадами кіз і овець, що білими та рябими плямами повільно пересуваються по схилах гір-велетнів, за процесом
виробництва у колибах (сезонних пастухових спорудах в горах) різних видів сиру. Серпень – пора чорниць, а вересень –
пора грибів.
Програма передбачає відвідування мальовничих водоспадів – Шипіт і Воєводин, та витоку Дністра – другої за величиною
ріки України (1362 км). А відвідування скельного комплексу в Уричі, колишньої давньоруської фортеці Тустань, уявно
перенесе Вас на років 800 назад.
Сезонність: травень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч у Львові.
Переїзд зі Львова до Карпат.

Хребет Розлуча (мандрівка невисоким хребтом Розлуча з відвідуванням витоку р. Дністер, знайомство зі своєрідною
храмовою архітектурою Бойківщини).
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.

2 день

Сніданок.

Хребет Буковська Полонина (вихід на найвищу у Східних Бескидах гору Пікуй (1406 м) та огляд чудової панорами
Львівських і Закарпатських Карпат, перехід до Біласовиці).
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.
3 день

Сніданок.

Хребет Боржава (відвідування 10-метрового водоспаду Шипіт та сходження на найвищі вершини Боржави – гори Стій
(1681 м) і Великий Верх (1598 м). По дорозі – знайомство з бойківським господарством – колибою вівчарів, де можна
скуштувати традиційні види сиру – будз, вурду, бринзу).
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.
4 день

Сніданок.
 Хребет Полонини Рівної (відвідування водоспаду Воєводин в орнітологічному заказнику «Соколині скелі». Сходження
на найвищу вершину – гора Полонина Рівна (1681 м). Огляд панорами на Східні Бескиди, залишок недобудованого
стратегічного об’єкту із шахтами для ракет. Перехід на Лумшори).
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.
5 день

Сніданок.

Сколівські Бескиди (перехід до Сколе – гора Парашка (1268 м) – найвища вершина пасма Сколівських Бескидів.
Переїзд до села Урич з відвідуванням унікальної наскельної давньоруської фортеці Тустань).
Повернення до Львова.
Виїзд зі Львова.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше по програмі – у розділі «Інформація».
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