Dniestr
Program spływu po rzece Dniestr (7 dni)
Spływ po Dniestrze jest jedną z najciekawszych naszych podróży i jeżeli chodzi o atrakcyjność, to nie postępuje nawet tak
znanym regionom jak Karpaty czy Krym.
Unikalności tym szlakom dodają malownicze krajobrazy oraz ich niepowtarzalność. Urwiste skaliste lub leśne brzegi o wysokości
do 200 m, unikalne skały trawertynowe oraz geologiczne odsłonięcia, jaskinie oraz groty ze śladami przebywania w nich człowieka,
wodospady, malownicze wyspy, zabytki przyrody, historii, architektury, atnografii – wszystko to widzimy, odwiedzamy i
najważniejsze – odpoczywamy aktywnie.
Ciepły klimat w kanionie odróżnia tę miejscowość od innych terytoriów Ukrainy Zachodniej – ściany kanionu zatrzymują ciepłó
słoneczne, dzięki czemu latem tutaj prawie nie pada, a wiosną zieleń rozkwita o 2-3 tygodnie wcześniej. Na Dniestrzańskich stokach
rośnie ogromna ilość rzadkich roślin, jest wielu zwierząt oraz ptaków. Szlak podróży leży przez granicę kilku obwodów, co
uwarunkowuje wzgłędną odległość od cywilizacji, a więc – pełną relaksację.
Sezon: kwiecień-październi
PROGRAM
1 dzień

Przyjazd do Tarnopola.
Przejazd z Tarnopola do rzeki Dniestr.

Rukomysz (skała trawertynowa z Cerkwią Św. Onufrego w jaskini, Droga Krzyżowa, monument Św. Onufrego autorstwa
słynnego rzeźbiarza J.-H. Pinzela).

Buczacz (historyczno-architektoniczny kompleks miasta: zamek XIV wieku, ratusz XVIII wieku, klasztor oo. Bazylianów XVIII
wieku, cerkiew Św. Mikołaja XVII wieku, Sobór Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Cerkwie Podwyższenia Krzyża
Pańskiego oraz Pokrovy (Opieki) Najświętszej Maryi Panny XVIII wieku).

Przyjazd do Nyżniewa, początek wodnej części podróży (instruktaż z bezpieczeństwa oraz poprawnego zachowania się na
wodzie, trenowania, spływ).
Postój (za życzeniem - rybołóstwo).
Kolacja.
2-6 dni

Śniadanie.
Podróż wodna – cd.

Zwiedzania krajobrazów Dniestru (czerwone oraz szare dewońskie piaskowce, wapniaki, trawertyny, wodospady
„dziewczęce łzy”, rezerwatowe ściany – uroczyska „Czerwone”, „Chmielewska ściana”, jaskienie pustelników w pięknych
miejscach nad rzeką, historyczno-architektoniczne zabytki (pałac XIX wieku, ruiny twierdzy Rakowieckiej), największy (16 m)
oraz najpiękniejszy wodospad Podola nad rzeką Dżuryn).
Przybycie do miejsca noclegu.
Kolacja.

7 dzień

Śniadanie.
Podróż wodna – cd.

Zakończenie spływu w mieście Zaleszczyki (były Austro-Węgierski kurort, malownicze miejsce położenie miasta).
Wycieczka:

Mikulińce (zamek XVI wieku, Kościół Św. Trójcy, pałac, degustacja miejscowego piwa pod ścianami zamku).
Powrót do Tarnopola.
Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmiany ogólnej treści podróży.
Minimalna grupa dla obsługiwania wyjazdu – 10 osób.
Więcej informacji o programie w rozdziale «Informacja».
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