Кременецькі гори і Мале Полісся
Екологічна подорож національними парками Волині (4 дні)
Тривалість: 4 дні/3 ночі
Дата подорожі: 14 – 17.04.2017
Основний маршрут: Київ - НПП Дермансько-Острозький – Острог – Межиріч – НПП Кременецькі гори – Вишнівець – Збараж
– Дубно – Луцьк - НПП Цуманська Пуща - Київ
Місце збору групи: м. Київ, станція метро «Житомирська»
Місце та час завершення програми: м. Київ, станція метро «Житомирська»
Подорож, протягом якої побуваємо на території відразу трьох національних парків. НПП «Кременецькі гори» входить
до складу Волинсько-Подільського плато і є найбільш східною частиною Гологоро - Кременецького низькогірного
краю Поділля. Парк відомий грядою красивих, покритих лісом, пагорбів, які розкинулися на площі понад півтори тисячі кв.
км. НПП Дермансько-Острозький знаходиться на межі Волинської та Подільської височин та багатий на природні та
історично-культурні пам’ятки. НПП «Цуманська пуща» славиться своєю неперевершеною мальовничістю, природною
незайманістю та дикими тваринами.
ПРОГРАМА
1 день

Збір групи: 07:00, м. Київ, станція метро «Житомирська»
Переїзд Київ – НПП «Дермансько-Острозький»

Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Дермансько-Острозький національний природний розташований у найвужчій частині Малого Полісся – Острозькій
прохідній долині, в заплаві річки Збитинка, що протікає між мальовничими пагорбами Мізоцького кряжу та
Кременецькими горами. Особливої привабливості парку надає наявність різноманітних водойм, джерел, ставків,
заболоченої долини річки, значні площі лісів, розмаїття і мальовничість різнорідних ландшафтів. Тут вузька смуга
Малого Полісся оточена краєвидами, характерними для лісостепової зони в межах Волинської та Подільської
височин. Це зумовило багатство рослинного й тваринного світу парку, зокрема, тут зустрічається 46 видів рослин і
46 видів тварин, занесених до Червоної книги України. З рідкісних представників безхребетних трапляються жуколень, махаон, мнемозина, стрічкарка, мінливець; з плазунів – мідянка. Справжнього поліського «відтінку»
тутешньому тваринному світу надає гніздування чорного лелеки та журавля сірого.

Острог
Відвідування замку в Острозі – резиденції відомої родини князів Острозьких. Замковий архітектурний комплекс
складається з Мурованої вежі, Нової башти, Богоявленського собору та дзвіниці. Острог відомий також своєю
греко-слов’янською школою, заснованою Василем Острозьким, а також друкарнею, де працював один із
першодрукарів Іван Федоров.
Неподалік Острога, у с. Межиріч оглянемо Свято-Троїцький чоловічий монастир, що вважається одним із
наймальовничіших оборонних монастирів України.
Приїзд у Кременець.
Розміщення у готелі.
Вечеря.

2 день

Сніданок.
Екскурсія по місту:

Замкова гора
Знайомство з містом розпочинаємо з відвідування гори «Бона», відомої геологічної та історичної пам’ятки. На її
вершині збереглись залишки колись потужної фортеці ХІІІ ст., одного з небагатьох укріплень, що не захопили
монголо-татари під час своєї навали. В теперішній час, піднявшись на височезну Замкову гору, Ви матимете
можливість помилуватись надзвичайними краєвидами, які відкриваються з висоти 100 м над долиною потічка Ірва,
познайомитесь із збереженими квадратною надбрамною двох'ярусною вежею з готичним арковим проїздом,
значною частиною оборонних мурів, що місцями досягають 8 – 12 м висоти. З гори відкривається панорама майже
всього міста, багатого на історично-архітектурні пам’ятки.

Історично-архітектурний ансамбль міста
Кременець – невеличке місто, проте за кількістю історичних пам’яток може позмагатись із багатьма набагато
більшими та старішими містами. Серед найвідоміших та найкрасивіших споруд відзначимо ансамбль єзуїтського
колегіуму, Богоявленський монастир, Миколаївський собор, костел Святого Станіслава та багато церков.
Кременець також відомий тим, що тут народився великий польський поет Юліуш Словацький, тут пройшло його
дитинство, а нині йому присвячений музей.

Кременецький ботанічний сад
Особливої уваги у Кременці заслуговує ботанічний сад, заснований ще понад 200 років тому та вважається одним із
найстаріших на території України. При його створенні було використано унікальне природне багатство флори
Кременеччини, зумовлене розташуванням на межі ботаніко – географічних районів у зоні перехідного між
морським і континентальним кліматом та особливостями геологічної будови. З території саду відкриваються
захоплюючі пейзажі, мальовничі краєвиди та неповторні картини природи.
Повернення у готель.
3 день

Сніданок.
Екскурсія:

Національний природний парк «Кременецькі гори»
НПП Кременецькі гори» знаходиться на півночі Тернопільської області, «де зустрічаються Волинь з Поділлям».
Кременецькі гори простягаються від Почаєва до Острога на відстань понад 30 км. Парком охоплено частину гір, які
туристи називають «Малими Карпатами» за їх доступність, оскільки перепади висот від підніжжя до вершин гір
складають близько 100-150 метрів. Краєвиди, які відкриваються з гір, надзвичайно мальовничі, поряд знаходиться
велика кількість пам’яток історії, культури, архітектури. На сьогодні територією парку розроблено чотири екологотуристичних маршрути, один із них запропонуємо до вашої уваги.
Екскурсія у Збаразький замок та палац у Вишнівці (факультативно)



Вишнівець
Знайомство з Вишневецьким палацово-парковим комплексом, розташованим у містечку Вишнівець на мальовничих
берегах річки Горині. Місто стало родовим гніздом одного з найвідоміших князівських родів Корибутів–
Вишневецьких. Палацово-парковий комплекс займає чималу площу і кожен із його елементів є архітектурним та
мистецьким взірцем. В'їзна брама вражає своєю величчю, а огорожа – красою декоративності, стилістичністю та
символізмом.
Осередком духовності та взірцем храмової архітектури є призамкова церква Вознесіння Господнього. Важливим
елементом палацово-паркового комплексу є ландшафтний англійський парк, який приваблює природністю й
загадковістю.

Збараж
Збараж – старовинне українське місто, розташоване на Волино-Подільській височині, посеред гір Медоборів.
Окрасою міста є середньовічний замок ХVІІ століття князів Збаразьких, що здіймається над містом. Побувавши у
замку, Ви матимете можливість познайомитись із багатьма виставковими залами, організованими заповідником
(зали археології, історії замку, етнографії Збаражчини, зброї, сакральної скульптури ХVІІІ – ХІХ ст. і ін.), спуститись у
справжні підземелля ХVІІ століття із загадковими колонами, познайомитись із унікальною фортифікаційною
архітектурою часів пізнього середньовіччя і, звичайно ж, прогулятись старовинним парком, вік якого налічує більше
100 років.
Повернення у готель.
Вечеря.
4 день

Сніданок. Виселення з готелю.
Екскурсія:

Дубно
Відвідування Державного історико-культурного заповідника в м. Дубно. Замок князів Острозьких XV ст. – один із
найстаріших замків України, який до цього часу несе у собі риси середньовіччя (суворі мури підземель зі
склепіннями) та парадного стилю (оздоблені ліпленням пишні палаци і такі ж зали). Характерно, що Дубенський
замок ніколи не був узятий приступом, оскільки був міцно укріплений 73 гарматами і природно – річкою Іквою з її
багатокілометровими
заплавами.
Під стінами замку ламалися татарські списи і шведські шаблі. Тут зберігалися незліченні багатства привезених з
трофеїв: коштовний посуд, книги, картини, ікони, зброя і захисне озброєння, хутра, шкури і т.п. Нині Дубенський
замок є окрасою краю та одним із семи чудес замків України.

Луцьк
Оборонний замок в м. Луцьк є одним із найбільших і найкраще збережених на території України. Відвідавши замок
князя Любарта у теперішній час, ви зможете піднятись на В'їзну вежу висотою 28 м, з якої відкривається
фантастичний краєвид на місто і захоплює подих від могутності оборонних споруд, будованих ще в часи
середньовіччя, пройтись галереями вздовж ряду бійниць на оборонних стінах замку, побувати в унікальному музеї
дзвонів, який розташувався у Владичій башті, спуститись у давні підземелля, для того щоб побачити фундаменти
храму Св. Івана Богослова ХІІ століття та величезні винні підвали. Також замок, завдяки своїй збереженості,
створює особливу атмосферу для проведення різноманітних фестивалів, найвідоміші з яких фестиваль історичної
реконструкції «Меч Луцького замку» та знаменитий «Любар-фест».

Національний природний парк «Цуманська пуща»
Територія парку характеризується різноманіттям видів ландшафтів та місцевостей, представників флори і фауни.
Цей унікальний лісовий масив, розташований між річками Стир та Горинь, займає порівняно невелику площу –
всього 33 тисячі гектарів. Тим не менш, тут зустрічаються п`ятнадцять видів рідкісних рослин і 27 видів тварин,

включаючи зубрів. Багато представників флори і фауни занесені до Червоної книги України. У цуманських лісах
збереглися практично незаймані ділянки, в які людина не втручалася більше півтори сотні років. Тут ростуть 500літні дуби, 200-вікові граби і сосни. На території парку можна спостерігати за тваринами у дикій природі.
Повернення у Київ.
Завершення програми.
Вартість програми на 1 особу: 2718 грн
Організатор забезпечує:
-

транспортне обслуговування;

-

проживання (готель);

-

харчування (згідно програми);

-

супровід гіда екскурсовода;

-

страхування;

-

організаційні послуги.

У вартість не включено:
-

обіди;

-

вхідні квитки;

-

факультативні екскурсії.

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

