Неймовірна Україна
Велотур територією Подністров’я (3 дні)
Замки та костели, водоспади та каньйони, печери та древні скельні храми – і все це на фоні захоплюючих подих
ландшафтів Подільських Товтр. Додайте до цього автентику західного регіону та мережу сільських доріг, цілком вільних від
автомобілів і ви зрозумієте, чому тут обов’язково треба побувати, і краще за все зробити це на велосипеді! Ласкаво
просимо в «Неймовірну Україну» – подорож, здатну перевернути Вашу уяву про цю країну.
Сезонність: квітень-жовтень

Формат: комфорт
Рівень: любитель
1 день
6:34

прибуття в Товсте (київський потяг)
переїзд в Червоногород

9:00

пікнік біля водоспаду
переїзд в Устечко лісовою дорогою через
водоспад «Дівочі сльози»
переїзд в Торське

13:00 обід в кафе
16:00 переїзд в Заліщики, поселення в готелі
вільний час
18:00 вечеря
Кілометраж: 50 км
Фішки дня:
Червоногород. Цього містечка вже давно немає на карті, але місце незмінно притягує туристів. Чудернацький вигин ріки
Джурин утворює неймовірного розміру кратер, з центру якого піднімаються дві вежі напівзруйнованого замку, а повітря
тремтить від гуркоту найбільшого (16 м) рівнинного водоспаду України. Назву поселенню дала сама природа – земля тут
незвичайного червоного відтінку.
«Дівочі сльози». Другий за день водоспад – і це в рівнинній Тернопільській області! Тут можна побачити таїнство
формування травертинових скал, заглянути в печеру відлюдника та набрати свіжої води з джерела.
Устечко. Аул по-українськи: криві вулички, будинки й огорожі, складені з необтесаного каменю.
Заліщики. Панорама цього міста з протилежного берегу Дністра – один з найвражаючих кадрів в Україні.
2 день
08:00 підйом
09:00 сніданок, виїзд
переїзд Заліщики-Касперівці-Монастирок
13:00 пікнік біля скельного храму
переїзд в Борщів поблизу залишків замку в
Висечці
17:00 поселення в готель
18:00 вечеря
Кілометраж: 50 км
Фішки дня:
Скельний храм в Монастирку. Створена величезними брилами споруда хазяйнує в мальовничій долині Серету. Перед
входом лежить великий камінь для жертвоприношень. Краєвид, що відкривається з урвища, здіймає бурю почуттів.

3 день
08:00 підйом
9:00

сніданок, виїзд
переїзд в печеру Млинки через дачу Галілея

12:00 обід в «спелеохаті»
3-годинна екскурсію в печеру
переїзд в Чортків
18:00 вечеря в «Челентано»
20:52 відбуття (київський потяг)
Кілометраж: 40 км
Фішки дня:
Дача Галілея. Цей ліс був насаджений в XV-XVI ст., як вважається для додаткового захисту замку в Ягольниці. Крім
інтригуючої назви, Дача Галілея зберігає ще одну загадку: значна частина лісу складається з насаджень модрин – дерев,
нетипових для цієї місцевості.
Печера Млинки. Довжина лабіринтів на цей час складає 40 км і постійно відкриваються нові райони. Екскурсію по печері
сміливо можна назвати спортивною, адже протягом 2-ох годин будемо переміщуватись на колінках, ліктях, животі, ходити в
розпірці, пролазити через Чортове горло та придумувати свій спосіб протиснутись крізь Фантазію.
Чортків. В Чорткові є ратуша, костел, бруківка та замок – всі атрибути середньовічного міста. Особливе враження викликає
костел, який багато людей небезпідставно вважає найкрасивішим в Україні.
Організатор забезпечує:
проживання (2-3 місні номери зі зручностями);
харчування (крім вечері в Чорткові);
послуги інструктора (ів);
медичне страхування;
екскурсія в печеру Млинки і все необхідне спорядження.
У вартість не включено:
залізничні квитки;
вечеря в Чорткові;
оренда велосипеда, чохла, шолома.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
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