Печерні міста Карпат
Велотур територією Карпат (2 дні)
Карпати – це покриті лісами гори, освіжаючі ріки, чисте повітря та мінеральна вода, смачна національна їжа та особлива
гостинність. Навіть в такому, здавалось би знайомому місці, знайдеться щось новеньке та незвичне. Ось ви вважаєте, що
печерні міста є тільки в Криму? Більшість так вважає…
Сезонність: квітень-жовтень

Формат: комфорт
Рівень: любитель
1 день
6:31

прибуття в Сколе (київський потяг)

7:00

поселення в садибу, сніданок
велоекскурсія до древнього печерного храму

14:30 обід в колибі
піша прогулянка до Скель Довбуша
20:00 вечеря
22:00 сауна
Кілометраж: 60 км
Фішки дня:
Печерний монастир XIII-XVI ст. Схожий на печерне місто в Криму, тільки в мініатюрі. Місце якнайкраще підходить для
монастиря – ліс ховає храм від сторонніх, а з пагорба відкривається чудовий вид на всю навколишню місцевість та долину.
Гарне місце для того, щоб побути наодинці з самим собою та тишею.
Скелі Довбуша. Сьогодні це пам’ятник природи та Мекка скелелазів. Це місце притягує людей ще з доісторичних часів.
Завдяки археологічним дослідженням відомо, що тут розміщувалось язичницьке капище-обсерваторія, пізніше – невеличкий
скит, потім – сторожова фортеця. Найвідоміший мешканець цього місця – легендарний ватажок карпатських опришків
Олекса Довбуш. Щоб дістатися до скель ми прогуляємось крутою лісовою доріжкою, а сили поповнимо в колоритному
карпатському ресторані-колибі.
2 день
07:30 підйом
08:00 сніданок
переїзд в Тустань
13:30 обід в колибі
повернення в садибу
17:30 вечеря
19:36 відправлення зі Сколе (київський потяг)
Кілометраж: 55 км
Фішки дня:
Тустань IX-XIV ст. Давньоруський комплекс, митниця та наскельне місто-фортеця. Тустань стояла на двох торгових шляхах:
шовковому – з Китаю в Португалію та соляному - з Дрогобича на Закарпаття. Залишки кам’яних укріплень та розміри скель,
в які колись були вбудовані дерев’яні стіни, і зараз вражають своєю величчю та малюють образи середньовічного
багатоповерхового дерев’яного дива.
Організатор забезпечує:
проживання в садибі зеленого туризму;
харчування (крім обіду 1-го дня);
вхідні квитки та екскурсії;
послуги інструктора (ів);
медичне страхування;
сауна-2 год.

У вартість не включено:
залізничні квитки;
оренда велосипеда, чохла, шолома.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
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