Горинь
Програма (3 дні)
Горинь – одна із мальовничих річок на Рівненщині. Хоча тут немає глибоких каньйонів та бурхливих порогів, зате швидка
течія та красиві береги не залишать байдужими прихильників активного відпочинку. Назва річки походить від слова «горина»,
тобто гориста, горбиста місцевість. Ріка Горинь має загальну довжину 659 км і є найбільшою притокою р. Прип’яті. В басейні
річки або неподалік розміщується велика кількість природних, історичних та археологічних пам’яток. Під час подорожі можна
побачити відомий тунель кохання у Клевані, знамениті базальтові стовпи у с. Базальтове, поринути у глибину української історії
та культури в с. Пересопниця.
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Рівному.
Переїзд у Клевань.
Екскурсія:

Тунель кохання
Один із найвідоміших туристичних об’єктів Рівненщини. Увагу відвідувачів привертає увагу переплетений гілками дерев та
кущів тунель з живої природи, що прорізав лісову гущавину красивою арочною формою. У цій місцевості відчувається хороша,
позитивна енергетика, тому дуже багато молодих людей, які вирішили поєднати свої долі, приїздять сюди. Звідси і виникла
назва – «тунель кохання»
Переїзд на річку.
Обід.
Інструктаж з техніки безпеки, тренування.

Початок сплаву по р. Горинь
Розміщення на ночівлю (намети).
Вечеря.
2 день

Сніданок.

Продовження сплаву по р. Горинь
Сплав по річці Горинь – це чудова можливість кілька днів побути наодинці з природою, поєднавши активний відпочинок зі
спогляданням неперевершеної природи нашого краю. Горинь має швидку течію, обривисті береги, досить глибока, що дозволяє
легко проходити на плазасобах денні ділянки сплаву. Особливо вражають ранкові світанки та вечірні заходи сонця, які
величною панорамою відкриваються з широчезних мальовничих лук, а різноманіття запахів польових квітів і трав дає
можливість повністю насолодитись відпочинком.
Розміщення на ночівлю (намети).
Вечеря.
3 день

Сніданок.

Продовження сплаву по р. Горинь
Обід.
Переїзд у Базальтове
Екскурсія:

Базальтові стовпи
Базальтові стовпи – ще одна візитівка туристичної Рівненщини. Тут вже понад 100 років видобувають міцну вулканічну
породу - базальт, який широко використовують для будівництва та мощення доріг. Один із кар’єрів вже недіючий, з часом його
наповнили підземні води, утворивши мальовниче озеро з кришталево чистою водою. Подейкують, що місцями глибина озера
становить 30 метрів, сюди приїжджають любителі дайвінгу зі всієї України. Озеро оточують могутні виходи базальтової породи,
вік яких понад 700 мільйонів років.
Переїзд у Пересопницю.
Екскурсія:

Пересопниця
Про Пересопницьке Євангеліє мабуть чули всі. Про Першокнигу вчать у школі, на ньому складають присягу на вірність
Україні українські президенти, Євангеліє вважають одним із найцінніших скарбів української культури. Але небагато хто знає,
що на Рівненщині є музейний комплекс “Культурно-археологічний центр “Пересопниця” який було відкрито у 2011 році, в день
Всеукраїнського святкування 450-річчя Пересопницького Євангелія. Відвідувачі можуть побачити унікальні зібрані матеріали та

приватні колекції, фрагмент укріплення стародавнього городища,
середньовічного поховання.
Переїзд у Рівне.
Завершення програми.

муляж садиби XII століття, кам’яний хрест на місці

Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування Рівне – річка - Рівне;
оренда водного спорядження (катамарани, рафти);
супровід інструкторів, кухаря;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
приїзд/виїзд з Рівного;
прокат намета, спальника, туристичного килимка;
харчування.

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Київ, вул. Мала Житомирська, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, моб. +380674961657,+380675068039

