Південний Буг
Програма сплаву по р. Південний Буг (2 дні)
Бог – так змістовно називали цю красиву річку наші предки – давні слов’яни. Мабуть, не просто так… Південний Буг –
сучасна назва давнього Богу – третя за величиною ріка України, що протікає центральними ті південними областями через
зону лісостепу та степу, де теплий клімат Побужжя, багатство флори і фауни, цікаві історично-архітектурні, археологічні
пам’ятки та не зіпсутість цивілізацією зроблять Ваш відпочинок надзвичайно привабливим.
Розпечена сонцем земля, що пам’ятає стукіт копит козацьких коней, вигоріла трава, запахи різнотрав’я збуджують уяву
подорожуючих, а несамовито гарні світанки та заходи сонця зачаровують всіх, хто тут мандрує.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Приїзд до Вінниці, 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 – багато бузьких порогів. Гранітні скелі по берегах, старі
млини, понтонні переправи, острови і, захоплююче дух, проходження перших порогів… На цьому відрізку маршруту
також можете побачити рибалочок (зимородків) – невеликих пташок, занесених до Червоної книги України. До Вашої
уваги – вечірня програма у виконанні місцевих цвіркунів, потріскування багаття, плюскоти води і … гітари).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
2 день

Сніданок.

Продовження подорожі (складна порожиста ділянка – Київський та Сокілецький пороги – чудова нагода
перевірити набуті вміння та навички).

Сокілець (потужний млин, збудований німецькими майстрами у кінці XIX ст.).

Печера (церква Різдва Богородиці XVIII ст., замкове городище XIV ст., огляд мальовничої панорами річки та порогів,
яка відкривається з території городища, мавзолей Потоцьких початку ХХ ст.).
Закінчення програми.
Повернення у Вінницю.
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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