Дністер
Програма сплаву по р. Дністер (7 днів)
Сплав по р. Дністер є однією з найцікавіших наших подорожей і, щодо привабливості , не поступається навіть таким
відомим регіонам, як Карпати чи Крим.
Унікальності цим маршрутам надають мальовничі ландшафти та їх неповторність. Круті скелясті або заліснені береги
висотою до 200 м, унікальні травертинові скелі і геологічні відслонення, печери і гроти зі слідами перебування людини,
водоспади, мальовничі острови, пам’ятки природи, історії, архітектури, етнографії – все це ми бачимо, відвідуємо і, головне –
активно відпочиваємо.
Теплий клімат у каньйоні відрізняє цю місцевість від інших територій Західної України – стіни каньйону затримують
сонячне тепло, через що влітку дощів тут майже не буває, а навесні зелень розцвітає на 2-3 тижні швидше. Дністровські схили
містять велику кількість рідкісних рослин, тварин, птахів. Маршрут подорожі проходить по кордону кількох областей, що
зумовлює відносну віддаленість від цивілізації, а отже – повну релаксацію.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Приїзд до Тернополя.
Переїзд із Тернополя до р. Дністер.

Рукомиш (травертинова скеля з печерною церквою Святого Онуфрія , Хресна дорога, фігура Святого Онуфрія у
виконанні відомого скульптора Й.-Г. Пінзеля).

Бучач (історично – архітектурний комплекс міста: замок XIV ст., ратуша XVIII ст., монастир отців Василіян XVIII ст.,
церква Святого Миколая XVII ст., Успенський собор, Хрестовоздвиженська і Покровська церкви XVIII ст.).

Приїзд до Нижніва, початок водної частини подорожі (інструктаж про техніку безпеки на воді, тренування, сплав).
Зупинка на стоянку (при бажанні – риболовля).
Вечеря.
2-6 день

Сніданок.
Продовження водної подорожі.

Огляд краєвидів Дністра (червоні та сірі девонські пісковики, вапняки, травертини, водоспади «дівочі сльози»,
заповідні стінки-урочища «Червоне», «Хмелівська стінка», печери пустельників у красивих місцях над річкою, історикоархітектурні пам’ятки(палац ХІХ ст., руїни Раковецької фортеці), найбільший (16м) і найкрасивіший водоспад Поділля на
р. Джурин).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.

7 день

Сніданок.
Продовження водної подорожі.

Завершення сплаву у м. Заліщики (колишній Австро-Угорський курорт, мальовниче місце розташування міста).
Екскурсія:

Микулинці (замок XVI ст., Троїцький костел, палац, дегустація Микулинецького пива під стінами замку).
Повернення до Тернополя.
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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