Черемош
Програма сплаву по р. Черемош (5 днів)
Щороку навесні, коли перший подих тепла сонячних променів починає пробуджувати гори від довгого зимового сну, білі
шапки мальовничих Карпат змінюють своє біле вбрання на зелений колір. Тисячі струмків стікають по схилах гір, дзюркочуть
і співають переможну пісню весни, а потім, зливаючись між собою, наповнюють потоки, роблять ріки бурхливими та своїм
шумом будять все живе довкола. Вони, як і давні мешканці цього регіону – гуцули, гостинно запрошують до себе у гості, щоб
відчути всю силу і красу природи, налити серця молодими весняними соками, серед цієї первозданності очистити думки та
душі, наповнити себе бажанням жити і позитивною енергією на цілий наступний рік !
Сезонність: квітень-травень
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Івано-Франківську.
 Екскурсія по Яремче (відвідування водоспаду «Пробій» та гуцульського базару).
Переїзд до урочища «Заросляк».
 Сходження на Говерлу (найвища гора України – 2061 метр над рівнем моря. З Говерли відкриваються масштабні
краєвиди на найвищі гірські масиви Українських Карпат – Чорногору, Свидовець, Горгани. Добре видно долини, ніби
іграшкові будиночки на Івано-Франківській та Закарпатській стороні).
Приїзд на місце стаціонарного наметового табору у верхів’ях Черемошу.
Святкова вечеря.
2 день

Сніданок.
Інструктаж з техніки безпеки, тренування.
 Сплав по найскладнішій ділянці Чорного Черемошу (проходження порогів: Дземброня, Біла Кобила, Гучок і
Великий Гук, набуття навиків подолання перешкод на гірській річці).
Повернення до табору, обід.
 Сплав по Чорному Черемошу (закріплення навиків, проходження порогів – у кого ще вистачило сил).
Повернення до табору.
Вечеря.
3 день

Сніданок.



Пішохідна подорож Чорногірським хребтом (під час сходження та мандрівки Ви побачите: скелі Вухатий Камінь, г.
Піп Іван з руїнами довоєнної обсерваторії, г. Смотрич).
Повернення до табору, вечеря.
4 день

Сніданок.
 Сплав по ділянці «Топільче – Верховина» (продовження знайомства з Гуцульщиною).
Повернення до табору, вечеря.
5 день

Сніданок.
Виїзд із наметового табору.
Екскурсія:
 Криворівня (огляд гуцульської хати-гражди – унікального житла Карпат, гуцульської традиційної дерев’яної церкви,
музею-садиби Івана Франка).
 Косів (відвідування гуцульського базару).
 Коломия (екскурсія в Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття).
Виїзд з Івано-Франківська.
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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