Десна (Київщина)
Програма сплаву по р. Десна (1 день)
Зачарована Десна – так назвав колись Олександр Довженко цю красиву і незвичайну річку. З давніх-давен люди заселяли
її береги, будували тут стоянки ще за часів кам’яного віку, насипали кургани, зводили вали оборонних городищ і укріплених
поселень. Саме тут проходила частина відомого понад тисячу років тому давньоруського торгового і військового шляху «Із
варяг у греки». Подорож, яку пропонуємо, має на меті не тільки сплав, як відпочинок, але насамперед, знайомство з
пам’ятками природи, багатющої археології, етнографії, історії, архітектури цього краю, який називають Подесенням.
Пропоновані нами маршрути водної подорожі проходять по древній Чернігівщині та Сіверщині, у верхній, середній та
нижній ділянці Десни, в межах сучасної Чернігівської, Сумської та Київської областей.
Майже вся течія Десни в межах України знаходиться у природній зоні Полісся, а тому для ріки характерна широка річкова
долина, значна звивистість русла, багато стариць – старих русел та рукавів, піщані береги. На річці надзвичайно приємно
купатися, а у дозволений період – і рибалити.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА – І варіант
1 день

Виїзд з Києва, переїзд до р. Десна.
Інструктаж з техніки безпеки, тренування.
 Сплав по ділянці Літки/Рожни - Пухівка (водна подорож може тривати від 3-4 годин до цілого дня. В ході сплаву –
купання, ігри на воді, розповідь про річку).
Обід.
 Продовження сплаву
Завершення програми.
Збір спорядження.
Повернення у Київ.
ПРОГРАМА – ІІ варіант
1 день
Виїзд з Києва, переїзд до р. Десна.
Інструктаж з техніки безпеки, тренування.
 Сплав по ділянці Зазим’я - Київ (під час сплаву – купання, ігри на воді, розповідь про річку).
Обід.
 Продовження сплаву
Завершення програми.
Збір спорядження.
Повернення у Київ.
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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