Кам’янець-Подільський і замки Поділля
Програма екскурсії по Кам’янець-Подільському та замках Поділля (2 дні)
Місто, яке перемогло у загальнонаціональному проекті «7 чудес України», місто, яке перемагає час. «Квітка на камені”»– так
милозвучно називають древній Кам’янець-Подільський. Знаходячись поблизу кордонів різних держав, місто було „наріжним
каменем” і символом могутності протягом багатьох століть. „Бог створив це місто – нехай його сам і здобуває” – ці слова
пролунали з уст турецького султана, який вражений могутністю міста відійшов від стін Кам’янця. Довкола його історії ще довго
будуть сперечатися фахівці, але остання полеміка між ними відкинула час заснування міста майже на тисячоліття назад!
Неподалік розташовані інші, не менш грізні вартові – фортеці у Хотині і Окопах, замки в Жванці, Кудринцях, Чорнокозинцях і
інші. Тут же або майже поряд – мальовничі ландшафти, яких ніде в Україні більше не знайдете. Скелястим горбистим пасмом
простягнувся древній морський риф, в каньйонах рік відкрилися скелі з викопними рештками віком понад 400 мільйонів років.
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день

Приїзд до Кам’янець-Подільського.

Пішохідна екскурсія «Старий Кам’янець» (історико-архітектурний комплекс Старого міста: Кафедральний костел ,
міська ратуша, Польська та Руська брами, Домініканський костел, Турецький міст, костел Тринітаріїв, Петропавлівська
церква, Польська та Вірменська торгові площі).

Екскурсія «Стара фортеця» (оборонна споруда XIV ст., ідеальний приклад використання природних умов каньйону
Смотрича для будівництва неприступної фортеці).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
2 день

Сніданок.
Заміська екскурсія «Оборонна архітектура давнього Поділля»:

Хотинська фортеця XIII-XIX ст. (одна з найкраще збережених споруд над Дністром, яка увійшла до сімки найкращих
історико-культурних пам’яток, визначених у ході Всеукраїнської акції «7 чудес України»).

Фортеця Окопи Святої Трійці XVII ст.

Кривчанська печера «Кристальна» та фортечні вежі.

Скала-Подільський замок XVI-XVIII ст.
Повернення до Кам’янець-Подільського.
Виїзд.
Додаткові пропозиції:

поїздка в Бакоту ( Бакотський печерний монастир XIV ст.);

музеї в Кам’янець-Подільському.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб
Детальніше по програмі – у розділі «Інформація»
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