Південним Бугом та Дністром
Комбінована програма сплаву Південним Бугом та велосипедної мандрівки Подністров’ям (6 днів)
Дана програма надасть можливість побачити та відчути велич та красу одних з найбільших річок України – Південного
Бугу та Дністра. Вибравши даний тур, Ви поринете в чарівний світ неперевершених краєвидів, віковічного граніту, теплої та
чистої води, захоплюючих погляд світанків і заходів, і, звичайно, цікавої історії.
Незаперечною перевагою подорожі буде поєднання сплаву з велосипедною мандрівкою територією Подністров’я, де
своєрідний клімат, багатство флори і фауни, не зіпсутість цивілізацією, загадкові історичні об’єкти зроблять Ваш відпочинок
надзвичайно насиченим та приємним.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА
1-2 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).
Вечеря.
3 день

Сніданок.

Продовження подорожі (складна порожиста ділянка – Київський та Сокілецький пороги – чудова нагода
перевірити набуті вміння та навички).
Прибуття на стоянку.
Екскурсія:

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.).
Вечеря.
4 день

Сніданок.

Екскурсія:

Тульчин (палацовий ансамбль графів Потоцьких XVIII ст., одна з найкрасивіших архітектурних пам’яток Вінничини).
Приїзд до Ямполя.

Початок велосипедної частини подорожі (відвідування історико-культурного заповідника «Буша», на території якого
оглядаємо дохристиянський та християнський скельний храм V-XVI ст., стіни якого зберегли унікальний стародавній
барельєф).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
5 день

Сніданок.
Продовження велосипедної мандрівки:

Яруга (огляд дотів часів Другої світової війни, що входили до так званої «Лінії Сталіна»)

Могилів-Подільський (Миколаївський собор XVIII ст., дерев'яна церква святої Параски XVIII ст., грецька Георгіївська
церква XIX ст.).

Лядова (скельний монастир ХІ ст.)
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
6 день

Сніданок.
Екскурсія:

Бердичів (монастир Кармелітів Босих XVII ст., костел Святої Варвари XVIII ст.).
Повернення у Київ.
Завершення програми.
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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